
Słowo na Niedzielę
Jego słuchajcie!

Gdy czytano świętą Ewangelię, słyszeliśmy o wielkim widzeniu na górze, w czasie 
którego Pan Jezus ukazał się trzem uczniom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi. „Oblicze Jego za-
jaśniało jak słońce” (Mt 17,2 nn.) – to oznacza jasność Ewangelii. „Szaty Jego stały się białe 
jak śnieg” – to oznacza oczyszczenie udzielone przez Kościół, do którego mówi Prorok: 
„A jeśli grzechy twoje byłyby jako szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1,18). Eliasz i Mojżesz 
z Nim rozmawiali, bo łaska Ewangelii bierze świadectwo od Prawa i od Proroków. By 
krótko powiedzieć: w Mojżeszu jest Prawo, w Eliaszu - Prorocy... Spodobało się Piotrowi 
zbudować trzy namioty: jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi, jeden Chrystusowi. Zachwy-
ciła go samotność na górze, brzydził się hałasem spraw ludzkich. Lecz żądał trzech na-
miotów, bo jeszcze dobrze nie rozumiał jedności Prawa, Proroków i Ewangelii. Ale oto 
chmura go poprawiła. „A gdy to jeszcze mówił – rzecze – oto chmura świetlista ocieniła 
go”. Patrz, chmura uczyniła jeden przybytek, dlaczego ty żądasz trzech? „I głos z chmury: 
Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Mówi Eliasz, ale 
„Jego słuchajcie”. Mówi Mojżesz, ale „Jego słuchajcie”. Mówią Prorocy, mówi Prawo, ale 
„Jego słuchajcie”, który jest głosem Prawa i językiem Proroków. On przez nich przema-
wiał, a gdy zechciał, objawił się przez samego siebie. „Jego słuchajcie” – Jego słuchamy. 
Gdy jest głoszona Ewangelia, uważajcie, że to właśnie jest ta chmura – z niej rozbrzmiewał 
dla nas głos. Jego słuchajmy, co powiedział – czyńmy, a ufajmy temu, co obiecał.
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Kim był Adam Chmielowski -  założy-
ciel Braci Albertynów i Sióstr Albertynek?

Życie Adama Chmielowskiego to cią-
głe poszukiwanie:

- studia w Korpusie Kadetów w  Pe-
tersburgu,

- studia politechniczne w Puławach,
- udział w Powstaniu Styczniowym 

(wskutek odniesionych ran  – konieczna 
była amputacja nogi),

- studia malarskie w Paryżu, Warsza-
wie, Monachium,

- studia inżynierskie w Gandawie,
- nowicjat u Jezuitów (przerwany z po-

wodu ciężkiej depresji psychicznej).
Adam zdawał sobie sprawę z tego, 

że wszystko co robi jest jałową wegetacją. 
Dopiero w 40. roku życia odnajduje swoje 
prawdziwe powołanie. 

Pewnego dnia, podczas pobytu w 
Krakowie, wracał  z kolejnej sutej kolacji. 
Przechodził przez Kazimierz – dzielnicę 
pełną społecznych kontrastów. Ulubione 
miejsce malarzy, pisarzy i … żebraków. 
Widok tłumu bezdomnych nędzarzy przy-
tłoczył, ale i zawstydził wrażliwego artystę. 
Często  wspominał ten wieczór:

 „- Ja, wielki pan, a oni głodni i zmar-
znięci, w cuchnących łachmanach. Czy 
pomogę przez rzucony datek leżącemu na 
ulicy biedakowi? Tym ludziom prócz chle-
ba brakuje przede wszystkim miłości.”

Ku przerażeniu zamożnych i wpływo-
wych przyjaciół, Adam postanawia rzucić 
wszystko i zamieszkać w noclegowni dla 
bezdomnych. Tak radykalna zmiana była 
dla niego bardzo trudna. Brakowało mu 
dawnej swobody, możliwości osobistego 
rozwoju.  Dotkliwie odczuwał rozdźwięk 
między spokojnym życiem na Zachodzie 

Europy, a warunkami bytowania w znie-
wolonej Ojczyźnie. 

Ale kiedy patrzył na swoich pod-
opiecznych – wszystkie porzucone dobra 
i przyjemności postrzegał jako rzeczy po-
zbawione sensu. Pomoc ubogim wypełniła 
życie Adama bez reszty. A nie była to pra-
ca łatwa. W noclegowni stale coś ginęło. 
Jeden z włóczęgów zniszczył nawet drew-
nianą protezę nogi Adama. Chmielowski 
nie zniechęca się. Zbiera żywność. Przy-
gotowuje posiłki dla głodnych żebraków. 
Wreszcie sam z workiem na plecach cho-
dzi po ulicach Krakowa i żebrze.

Święci naszego kościoła cz. III
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których za-

miarem jest przypominanie wspaniałych postaci świętych i błogosławionych, któ-
rych wizerunki znajdują się w naszym kościele.

Święty brat Albert  
Arkadiusz Grzelka

Tablica poświęcona Świętemu na ścianie 
budynku przy ul. Książęcej 6 w Warszawie.



25. sierpnia 1888 roku, już jako brat 
Albert składa na ręce kardynała Dunajew-
skiego pierwsze śluby i zakłada Zgroma-
dzenie Braci Albertynów. W codziennej 
pracy wśród najuboższych dostrzega jak 
wiele kobiet i dzieci pozbawionych jest 
domu i jakiejkolwiek opieki. Rzuca się w 
wir pracy. Już w roku 1891 zakłada Zgro-
madzenie Sióstr Albertynek. Powstają 
domy opieki i przytuliska w Krakowie, we 
Lwowie, w Zakopanem.

Brat Albert nigdy nie miał dobrego 
zdrowia. Rany z czasu Powstania, cięż-
ka praca z nędzarzami i głód – wszystko 
to wyniszczyło jego organizm. Zmarł 25 
grudnia 1916 roku 
w „swoim” przytu-
lisku na krakow-
skim Kazimierzu. 

Dzieło Brata 
Alberta rozwija się 
dzisiaj w Polsce, 
Anglii, Rosji, Ukra-
inie, USA, we Wło-
szech, na Słowacji, 
a także w Amery-
ce Południowej – 
w Boliwii i Argen-
tynie. 

22 czerwca 
1983 roku, podczas 
mszy św. na kra-
kowskich Błoniach 
papież św. Jan Pa-
weł II ogłosił Brata 
Alberta Chmielow-
skiego błogosła-
wionym, a następ-
nie 12 listopada 
1989 roku, podczas 
kanonizacji w Rzy-
mie – świętym.

Relikwie św. 
Brata Alberta znaj-
dują się w Sanktu-
arium Ecce Homo, 
w Krakowie przy 
Domu General-
nym Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek. 
W ołtarzu głów-
nym Sanktuarium 
umieszczony jest 
obraz Ecce Homo. 

Obraz, który Adam Chmielowski malował 
przez wiele lat.  

Wewnętrznej przemianie Adama 
Chmielowskiego w Brata Alberta poświę-
cony jest dramat „Brat naszego Boga”, któ-
ry Karol Wojtyła napisał w latach 1944-
1950.

Najczęściej cytowana myśl i najważ-
niejsze duchowe przesłanie brata Alberta:

Powinno się być dobrym jak chleb, 
który dla wszystkich leży na stole, z które-
go każdy może kęs dla siebie ukroić i na-
karmić się, jeśli jest głodny.



Będzie się działo na Kole
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

6 sierpnia  2017 r.

1. Nieszpory i procesja eucharystyczna, dziś o godz. 1815.
2. W sierpniu nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 

1500.
3. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcz-
ności i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

4. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zakrystii.

5. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 
dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 
kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

b Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.com


