Oto jest dzień, który dał nam Pan…
Weselmy się i radujmy się w nim…

Eminencjo, Najdostojniejszy KsięŜe Kardynale,
Czcigodni Kapłani i wszyscy Drodzy Goście,
W imieniu Rodziny Albertyńskiej serdecznie witam Księdza Kardynała,
Kapłanów i wszystkich Gości w radosny dzień Jubileuszu 100 – lecia Domu
Macierzystego naszego Zgromadzenia. Kardynał Karol Wojtyła w roku 1972 podczas
duszpasterskiej wizyty na Krakowskiej powiedział znamienne słowa: „Ten dom jest
cenną relikwią, bo w nim zaczęło się posłannictwo Brata Alberta, duchowego ojca obu
rodzin albertyńskich. Nic więc dziwnego, Ŝe obie rodziny albertyńskie tu pozostały
i tej relikwii strzegą. Tu – moŜna powiedzieć – Brat Albert znalazł Chrystusa, który
Ŝyje w naszych bliźnich. Tutaj objawił ludziom najbardziej upośledzonym społecznie,
wydziedziczonym wielkość miłości BoŜej i ludzkiej”.
Siostra Starsza Helena Wilkołek w roku 1958 na jubileusz 50 - lecia Domu
Macierzystego podkreśla: „Dom ten jest kolebką Zgromadzenia, gdzie rodziły się
i formowały młode siostry albertynki. Tu siostry otrzymywały habity z rąk Brata
Alberta, później ks. Biskupa Anatola Nowaka. W tym domu był pierwszy regularny
nowicjat i tu były pierwsze śluby zakonne sióstr w 1927 roku. Od 1911 roku był to
Dom Główny Zgromadzenia, gdzie mieszkała Matka Bernardyna, a Brat Albert
posługiwał przy ul. Krakowskiej 43 juŜ od 1892 roku. W tym takŜe domu dnia 25.XII.
1916 roku Brat Albert zakończył swe ziemskie Ŝycie. (…) Warunki naszych czasów
zmieniły obecnie charakter naszej pracy, nie powinny jednak zmienić ducha
przekazanego nam przez ZałoŜyciela”.
Modlimy się, aby radosny Dzień Jubileuszu 100 – lecia Domu Macierzystego
– cennej relikwii był dla nas na nowo dniem uobecniającym i oŜywiającym ducha
Świętego Brata Alberta w warunkach naszych czasów. Pokornie prosimy o modlitwę,
a Księdza Kardynała o przewodniczenie tej Eucharystii.

Eminencjo, Najdostojniejszy KsięŜe Kardynale,
Czcigodni Kapłani i wszyscy Drodzy Goście,
Z wielką radością świętujemy dzień Jubileuszu 100. lecia Domu Macierzystego
i dziękujemy Panu Bogu za wielkie dzieła łaski w Ŝyciu Świętego Brata Alberta
i naszych Zgromadzeń. Dziękujemy Bogu za ogrom Jego Łask, którymi wspierał
kolejne pokolenia Sióstr i Braci, by swoją obecnością i pracą w róŜnych
uwarunkowaniach społecznych świadczyli o BoŜej miłości wobec kaŜdego,
a zwłaszcza cierpiącego i najbardziej potrzebującego człowieka. Z pokorą w sercu
i wdzięcznością stajemy wobec tajemnicy posługi albertyńskiej, dzień po dniu przez
100 lat istnienia tego Domu Macierzystego – cennej relikwii – dziedzictwa Św. Brata
Alberta.
Zaszczytem dla naszej rodziny zakonnej jest obecność Jego Eminencji Księdza
Kardynała Franciszka Macharskiego na dzisiejszej uroczystości. Jesteś Ojcze znakiem
Kościoła jako Sukcesji Świętych, w myśl Św. Brata Alberta… Pragnę - na Ręce Jego
Eminencji Księdza Kardynała - podziękować za obecność i Ŝyczliwość, pasterską
troskę i opiekę Kościoła nad albertyńskim dziełem od samego jego początku oraz
ponownie zapewnić o posłuszeństwie wobec Kościoła oraz o twórczej wierności
charyzmatowi Świętego Brata Alberta.
Czcigodnym KsięŜom i Ojcom koncelebransom dziękuję za dar modlitwy
Eucharystycznej, która zjednoczyła nas wszystkich w Chrystusie. Braciom
Bonifratrom - Gospodarzom tego miejsca dziękuję za otwartość i gościnność.
Nie moŜe zabraknąć dzisiaj słów wdzięczności skierowanych do
Przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego Miasta Krakowa, Urzędu Miasta, Władz
Samorządowych, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedstawicieli róŜnych instytucji współpracujących z
nami w dziele pomocy drugiemu człowiekowi… To w roku 1908 ówczesna Rada
Miasta Krakowa podarowała m.in. ten Dom Bratu Albertowi dla Jego Zgromadzeń
i ludzi bezdomnych. Mimo róŜnorodnych trudności na przestrzeni 100 lat, zwłaszcza
cięŜkich lat komunistycznych, Siostry i Bracia cieszyli się Ŝyczliwością
i zrozumieniem ze strony społeczności Krakowa, róŜnych instytucji i osób
wspierających.– Dziękuję wszystkim za współpracę, za dzielenie chwil radosnych
i wsparcie w chwilach trudnych zmagań. Dziękuję za wieloraką pomoc, zwłaszcza
finansową w odnowie naszego domu i prowadzeniu dzieła słuŜby najbardziej
potrzebującym. Bóg zapłać takŜe Chorym i Tym wszystkim, którym posługujemy - za
Waszą Ŝyczliwość, modlitwę i ofiarowane cierpienie.

Drogim naszym Siostrom, które tu posługują i posługiwały, a dziś przyjechały
na uroczystość Jubileuszową, jak równieŜ naszym Braciom Albertynom, pragnę
podziękować za dzielenie się sobą, dobrocią i swoim Ŝyciem jak chlebem. Bóg zapłać
Darczyńcom, Przyjaciołom i Tym wszystkim, którzy swoją chrześcijańską postawą,
zaangaŜowaniem i Ŝyciem włączają się w albertyńskie świadectwo słuŜby i oddania
drugiemu człowiekowi.
O wieczną nagrodę proszę Dobrego Boga dla tych Sióstr i Braci, Darczyńców,
Osób pomagających, zwłaszcza dla Śp. Profesora Tadeusza Chrzanowskiego i osób
współpracujących oraz Tych, którym słuŜyłyśmy, a których między nami juŜ nie ma.
Przyszłość albertyńskiej posługi miłosierdzia zawierzam Dobremu Panu, który
ma w ręku wszystko, aŜ do najdrobniejszych szczegółów. Świętując 100 lat Domu
Macierzystego, niejako na nowo dziedziczymy cenną relikwię Brata Alberta…
I w geście podarowanego chleba, niechaj mi wolno będzie uobecnić Świętego Brata
Alberta – to jest Jego dziedzictwo chleba i Ŝycia… dziedzictwo wdzięczności, słuŜby
i miłości do Boga i kaŜdego człowieka… Aby to albertyńskie dziedzictwo stawało się
naszym udziałem, aby oŜywiło w nas nową wyobraźnię miłosierdzia, proszę Księdza
Kardynała i Kapłanów o pasterskie błogosławieństwo.

