
„Powinno się być dobrym 
jak chleb. Powinno się być 

jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs 

dla siebie ukroić i nakarmić 
się, jeśli jest głodny”

 

Św. Br. Albert Chmielowski
20.08.1845 - 25 .12.1916



DZIECIŃSTWO 

Urodził się 20 sierpnia 1845 r. 
w Igołomi, diecezja krakowska,

w zdeklasowanej rodzinie 
ziemiańskiej.

Był najstarszym dzieckiem 
Wojciecha i Józefy, miał trójkę 

rodzeństwa.
Kiedy miał 8 lat, umarł mu 

ojciec.
W czternastym roku życia 
      osierociła go matka. 



MŁODOŚĆ

Nauka w szkole kadetów 
w Petersburgu 1855/56

Nauka w Gimnazjum Realnym
w Warszawie 1856-1862

Studia w Instytucie 
Politechnicznym i Rolniczo-
Leśnym w Puławach 1862-1863



UDZIAŁ W POWSTANIU

22/23.01 1863  Wybuch 
Powstania Styczniowego, 
do którego przyłącza się 
Adam. 
30.09.1863 Bitwa pod 
Mełchowem (kielecczyzna). 
Adam ciężko raniony. 
W następnym dniu 
amputowano mu lewą nogę. 
1864/65 wykupiony z niewoli 
przez rodzinę, zmuszony 
opuszcza kraj i wyjeżdża do 
Paryża. 



Studia w Klasie Rysunków 
w Warszawie. 1865/66
Studia inżynierskie w Gandawie, których
nie ukończył. 1866/67
Studia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. 
Wiele maluje i wysyła swoje obrazy 
na wystawy do Polski. 1870-74
Działalność artystyczna w Warszawie 
(mieszka z Witkiewiczem, Chełmońskim i 
Piotrowskim). 1875-77

STUDIA MALARSKIE 



ARTYSTA

Chmielowski został pierwszym, najczystszej wody 
polskim impresjonistą.



PRZEMIANA
W 1880 roku następuje 
duchowy zwrot w jego 

życiu. Adam Chmielowski 
wstąpił jezuitów, jednak po 
pół roku opuścił nowicjat i 

wyjechał na Podole do 
swojego brata Stanisława. 

Tam związał się z 
tercjarzami św.Franciszka i 
prowadził pracę apostolską 
wśród ludności wiejskiej. 

W 1884 r. wrócił do 
Krakowa, gdzie poświęcił 
się służbie bezdomnym 

i opuszczonym.



NARODZINY BRATA ALBERTA 

W 1884 roku przenosi się do 
Krakowa.

Zajmuje się nędzarzami
 i bezdomnymi, widząc w ich 

twarzach sponiewierane
 oblicze Chrystusa.

W 1887 r. przywdział habit 
przyjmując imię 
Brata Alberta .



ALBERTYNI I ALBERTYNKI

Centrum ich działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla 
bezdomnych, które pracą apostolską przemieniali w 

przytuliska. Zakładali również domy dla sierot, kalek, starców 
i nieuleczalnie chorych. Pomagali bezrobotnym, wyszukując 

dla nich pracę. 



W 1888 r. założył 
Zgromadzenie Braci 

Posługujących Ubogim, 
zwanych później 

Albertynami.



W 1891 r. założył 
Zgromadzenie Sióstr 

Posługujących Ubogim 
zwanych później 

Albertynkami



PUSTELNIA

Brat Albert był 
człowiekiem 

rozmodlonym 
i pokutnikiem.

Swoją duchowość 
i duchowość swoich 

naśladowców formował 
między innymi przez 
pobyty w pustelniach.



ŚMIERĆ  BRATA  ALBERTA

Brat Albert odznaczał się heroiczną 
miłością bliźniego, dzieląc los z 

najuboższymi i pragnąc przywrócić 
im godność.

Zmarł, w opinii świętości, 
w przytułku, który założył dla 

mężczyzn, 
25 grudnia 1916 roku w Krakowie.
W 1938 r. prezydent Polski Ignacy 

Mościcki nadał mu pośmiertnie 
Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia 

Polski za wybitne zasługi w 
działalności niepodległościowej i na 

polu pracy społecznej. 



DROGA NA OŁTARZE 

12.11.1989
Kanonizacja

 bł. Brata Alberta 

w Rzymie przez 
Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

22.06.1983
Beatyfikacja 

Brata Alberta 
w Krakowie na 
Błoniach przez 
Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 



Brat Albert nie tylko służył ubogim, 
ale sam stał się jednym z nich,

 gdyż oni stali się dla niego 
żywą ikoną Chrystusa 

Ecce Homo.
Jan Paweł II



Bez miłości grosz jest szorstki, 
strawa podana niesmaczna,
 opieka najlepsza niemiła…

Św. Br. Albert



Im więcej kto opuszczony, 
z tym większą miłością służyć 

mu trzeba, 
bo samego 

Pana Jezusa zbolałego 
w osobie tego ubogiego ratujemy. 

Św. Br. Albert



Domy Opieki dla Osób Starszych

Domy Pomocy Społecznej dla 
Niepełnosprawnych

MIEJSCA POSŁUGI SIÓSTR ALBERTYNEK





Kuchnie dla głodnych

Domy Samotnej Matki

Świetlice dla dzieci z rodzin 
zaniedbanych



Hospicjum 



Brat Albert pokazał, że kto chce 
prawdziwie czynić miłosierdzie musi 

sam stać się „bezinteresownym 
darem” dla drugiego człowieka. 

Służyć bliźniemu to według niego 
przede wszystkim dawać siebie: „być 

dobrym jak chleb”.
Jan Paweł II



Dziękuję za uwagę
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