Wstęp do albumu z obrazami św. Brata Alberta z wystawy w Muzeum
Archidiecezjalnym w Krakowie, autorstwa Ks. Andrzeja Józefa Nowobilskiego
Niezmiernie cieszy fakt, że stulecie śmierci św. Brata Alberta w naszej ojczyźnie
będzie obchodzone w wymiarze kościelnym i państwowym.
Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta.
Święty Brat Albert, nazwany Ojcem Ubogich, założyciel Ogrzewalni na krakowskim
Kazimierzu stał się znakiem, symbolem czynnego miłosierdzia. Po zakończeniu Roku
Miłosierdzia w Kościele Powszechnym i Polskim staje przed nami postać św. Brata Alberta,
który Boże Miłosierdzie przelewał na drugiego człowieka. To czynne miłosierdzie Brat
Albert uczynił dewizą swojego życia, a także pozostawił ją w testamencie swoim Córkom
duchowym – Siostrom Albertynkom i Swoim Synom – Braciom Albertynom. Dzieło
miłosierdzia kontynuowane jest przez te zgromadzenia, w pełnym tego słowa znaczeniu
wszędzie tam, gdzie obecna jest bieda, nędza, opuszczenie i bezdomność.
Inspiracją i źródłem naszego działania jest święty założyciel – Brat Albert. To on
nakreślił kierunek naszego działania i w dalszym ciągu wskazuje drogę do czynnej miłości
miłosiernej.
Wielka radość napełnia nasze serca, że Rodzina Albertyńska wraz z Muzeum
Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie czci pamięć 100-lecia śmierci
tego wielkiego świętego i pozwoli nam zbliżyć się do Niego, szukając inspiracji do działania,
która polega na niesieniu pomocy drugiej osobie.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego –
św. Brata Alberta.
To wielkie wyróżnienie zobowiązuje nas do jeszcze bardziej usilnej pracy w niesieniu
pomocy najuboższym i opuszczonym. Dzieło św. Brata Alberta wciąż się rozrasta, a my
Rodzina Albertyńska prosimy Boga, aby nie zabrakło nowych rąk do czynienia dobra tym,
którzy tego potrzebują.
„Być dobrym jak chleb” to hasło św. Brata Alberta i nasze, bowiem pragniemy dzielić
się tym co posiadamy z tymi, którzy nie posiadają a pomocy oczekują.
Pragnę wyrazić wdzięczność Muzeum Archidiecezjalnemu Kardynała Karola Wojtyły
za podjęcie trudu zorganizowania wystawy prac św. Brata Alberta oraz pokazanie pamiątek,
które pozostały po naszym świętym założycielu i są pieczołowicie przechowywane u Sióstr
Albertynek i Braci Albertynów w Krakowie.
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