
Litania do Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison; 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas; 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami; 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami; 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami; 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami; 
Święta Maryjo, módl się za nami; 
Święty Bracie Albercie, módl się za nami; 
Ojcze ubogich, módl się za nami 
Opiekunie bezdomnych, 
Bracie odrzuconych, 
Orędowniku opuszczonych, 
Przyjacielu poszukujących, 
Powierniku strapionych, 
Żarliwy miłośniku Chrystusa, 
Wierny czcicielu Bożej Matki, 
Niestrudzony naśladowco św. Franciszka, 
Duchowy synu św. Jana od Krzyża, 
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę, 
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna, 
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich, 
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie, 
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom, 
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie, 
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego, 
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo, 
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii, 
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa, 
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich, 
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka, 
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,  
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych, 
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi, 
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić, 
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności, 
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie, 
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty, 
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu, 
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 
 
Módl się za nami, św. Bracie Albercie, 
- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: 
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbar-
dziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, 
abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszyst-
kich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Ojciec Święty Jan Paweł II 
w Liście skierowanym do 
rodziny albertyńskiej  
z okazji 150 rocznicy uro-
dzin św. Brata Alberta, tak 
scharakteryzował Jego 
duchowość: Jest to święty 
o duchowości urzekającej 
zarówno swym bogac-
twem, jak i swą prostotą. 
Pan Bóg prowadził go 
drogą niezwykłą: uczestnik 
powstania styczniowego, 
utalentowany student, ar-
tysta-malarz, który staje 
się naszym polskim "Bie-
daczyną" (jak św. Franci-
szek z Asyżu) szarym bra-
tem, pokornym jałmużni-
kiem i heroicznym aposto-
łem miłosierdzia. (Jan Pa-
weł II, Rzym 6 stycznia 
1995). 
Wszystko to, co złożyło 
się na drogę życia św. 
Brata Alberta, stało się 
podłożem jego duchowo-
ści. Bezpośrednim wzor-
cem kształtującym ducho-
wość św. Brata Alberta 
jest św. Franciszek z Asy-
żu. Jakkolwiek Brat Albert 
czerpał też z innych źró-
deł, np. jak od św. Jana od 
Krzyża i św. Wincentego  
a Paulo, jednak przede 

wszystkim reprezentuje on ducha franciszkańskiego, nadając mu swoiste, oryginalne 
ujęcie. 
Wszystko to, co złożyło się na drogę życia św. Brata Alberta, stało się podłożem jego 
duchowości. Bezpośrednim wzorcem kształtującym duchowość św. Brata Alberta jest 
św. Franciszek z Asyżu. Jakkolwiek Brat Albert czerpał też z innych źródeł, np. jak od 
św. Jana od Krzyża i św. Wincentego a Paulo, jednak przede wszystkim reprezentuje 
on ducha franciszkańskiego, nadając mu swoiste, oryginalne ujęcie. 



Jest to duchowość na wskroś ewangeliczna. Św. Brat Albert odczytał Ewangelię Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa dosłownie i wcielał ją w życie z całym radykalizmem. 
Całe życie Chrystusa było dla św. Brata Alberta objawieniem niepojętej miłości Boga 
ku ludziom. Za przykładem św. Franciszka rozmiłował się szczególnie w tajemnicy 
Żłóbka, Krzyża i Męki Chrystusa oraz Eucharystii. 
Ta wdzięczna miłość skłaniała św. Brata Alberta do całkowitego oddania siebie Bogu, 
co wyrażało się przede wszystkim w szukaniu i wypełnianiu we wszystkim Jego woli. 
Wola Boża przede wszystkim i tylko to - oto jego całożyciowy program. Wolę Bożą 
odkrywał św. Brat Albert w głębokiej i pokornej modlitwie, sięgającej kontemplacji. 
Charakterystycznym rysem jego duchowości było łączenie modlitwy z twardym czy-
nem posługi bliźnim oraz przekształcanie pracy w modlitwę, dopełnianą w najpięk-
niejszej formie całkowitym darem z siebie. Jeśliby cię zawołano do biedaka idź na-
tychmiast do niego - mawiał - choćbyś był w świętym zachwyceniu, gdyż opuścisz 
Chrystusa dla Chrystusa . 
W naśladowaniu Chrystusa przez praktykę rad ewangelicznych Brat Albert, za św. 
Franciszkiem, w sposób szczególny rozmiłował się w ubóstwie i zachowywał je z ca-
łym radykalizmem. Dla św. Brata Alberta ubóstwo było najpełniejszym uczestnictwem 
w ubóstwie samego Chrystusa Pana, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, 
aby nas ubóstwem Swoim ubogacić (por. 2 Kor 8, 9). Ubóstwo św. Brata Alberta mia-
ło źródło w całkowitym zawierzeniu Bożej Opatrzności: wszystko zdawać na Opatrz-
ność - powtarzał. Była to prosta konsekwencja tego, że kto wybiera Boga, ten w Nim 
znajduje wszystko i staje się wewnętrznie wolnym od dóbr tego świata. 
Z ubóstwem łączył św. Brat Albert ducha pokuty, jako drogi oczyszczenia serca  
i ekspiacji Bogu za grzechy świata. Pokuta miała charakter pogodny i radosny, jako 
wyraz wdzięczności Chrystusowi za Jego mękę odkupieńczą. Wyrażała się ona  
w prostym stylu życia i chętnym podejmowaniu trudów w służbie Bogu i bliźnim. 
Charakterystyczną cechą duchowości św. Brata Alberta była wrodzona dobroć serca. 
Jego biograf ks. Cz. Lewandowski pisze, że ilekroć odwaga i dobre serce szły w za-
wody i ścierały się ze sobą, dobroć i miłosierdzie zawsze tryumf odnosiły. Dziś już 
niemal powszechnie mówi się, że Brat Albert był dobry jak chleb, a jego maksyma  
o dobroci na wzór chleba trafia do wielu serc, otwierając je na miłość bliźniego. Oto 
jej dosłowny tekst: Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, któ-
ry dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić 
się, jeśli jest głodny. 
Trudno byłoby pominąć w życiu wewnętrznym św. Brata Alberta szczególny rys du-
chowości maryjnej. W notatkach osobistych zostawił między innymi takie świadectwo 
o Matce Bożej: Ona mnie prowadziła przez całe życie. Pisał także: Matkę Najświęt-
szą obieram za Patronkę w moich trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym nabożeń-
stwem przez cały ciąg życia i całą wieczność. Św. Brata Alberta znamionowała głę-
boka pokora serca i pełne zawierzenie Bogu, który w Swej nieskończonej miłości użył 
go za narzędzie Swego Miłosierdzia, obdarzając specjalnym charyzmatem służby lu-
dziom najbiedniejszym. Rozmiłowany w Męce Pańskiej, Brat Albert szczególnie głę-
boko wniknął w tajemnicę Chrystusa Cierpiącego i znieważonego przed sądem Piła-
ta: Ecce Homo. Kontemplując tę bezmierną Miłość Chrystusa względem człowieka,  
w duchu wdzięcznej miłości zapragnął oddać się Mu w darze. Czy Panu Jezusowi, 
cierpiącemu mękę i za mnie ukrzyżowanemu, mogę czego odmówić? - pytał siebie. 
Malowany przez niego obraz Ecce Homo stał się milczącym świadkiem jego rozmów 
z Chrystusem i ostatecznej decyzji pełnego oddania. W Ewangelii odkrył Brat Albert 
wstrząsającą prawdę słów Chrystusa, w których On sam utożsamia się z człowie-
kiem, zwłaszcza z "najmniejszym": Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
Moich najmniejszych - Mnieście uczynili (Mt 25, 40). 
 

Kontemplując Chrystusa 
Ecce Homo, Brat Albert 
dostrzegał Go w ludziach 
o znieważonym obliczu, 
w ludziach opuszczonych 
i najbiedniejszych, i po-
stanowił poświęcić im 
swe życie, służąc w nich 
samemu Chrystusowi 
Panu. To miłość ku Chry-
stusowi Ecce Homo kaza-
ła mu wyrzec się wszyst-
kiego, zrezygnować  
z umiłowanego malar-
stwa, zejść do najwięk-
szej ludzkiej nędzy i sta-
nąć wśród nich jak brat 
wśród braci, by dźwigać 
ich z nędzy materialnej  
i duchowej, ratować  
w nich godność ludzką  
i odnawiać obraz Boży  
w ich duszach. Tu wła-
śnie leży istota chary-
zmatu św. Brata Alberta: 
służba samemu Chrystu-
sowi w najuboższych. 
Ojciec Święty Jan Paweł 
II tak to wyraził w Liście 

do Zgromadzeń albertyńskich: Brat Albert nie tylko służył ubogim, ale sam stał się 
jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą ikoną Chrystusa Ecce Homo . To dla-
tego, aby stać się jednym z tych najuboższych, Brat Albert praktykował skrajne ubó-
stwo i przekazał je swym Zgromadzeniom jako największy skarb: Przede wszystkim 
ubóstwo zachowajcie - powiedział niedługo przed swą śmiercią. W ubóstwie widział 
pomost pomiędzy Zgromadzeniem a ludzką nędzą, aby móc zbliżać się do niej i z tej 
nędzy podnosić ludzi biednych i zagubionych, ratując ich człowieczeństwo. 

 /za: albertynki.pl/ 
 

Modlitwy Świętego Brata Alberta 
 

Królu niebios, cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu zniewa-
żony, oplwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen. 
* 
Chciałbym i proszę Miłosierdzia Cierpiącego za moje grzechy, abym dla wywdzięcze-
nia się Panu mógł także cierpieć wszystko co by Jego łasce dać mi się podobało. Daj. 
Daj. Tak mi Panie Jezu dopomóż. Pomnóż siłę do kochania tylko Ciebie i wszystkich 
ludzi dla Ciebie. Daj, żebym był do Ciebie podobny. 
* 
Panie Jezu Zmartwychwstały, wszystko co czynisz jest dobre i usprawiedliwione sa-
mo w sobie: jeżeli mi dasz odrobinę łaski Twojej, bądź pochwalony, jeżeli nie dasz, 
bądź również błogosławiony. 
 
 
 


