28.12.2016 rok - podziękowanie Siostry Starszej Teresy Maciuszek na zakończenie Mszy
św , w 100. rocznicę pogrzebu św. Brata Alberta której przewodniczył Ks. Bp Grzegorz
Ryś i Ks. Bp Edward Janiak z Kalisza w Kościele Bożego Ciała Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich w Krakowie.
Ekscelencje, Przewielebni i Księża Biskupi, Szanowny Panie Senatorze, Czcigodni kapłani,
Droga Rodzino św. Brata Alberta, Drogi Albercie z rodziną, Członkowie Towarzystwa
Pomocy imienia św. Brata Alberta, przedstawiciele świata kultury, Drodzy mieszkańcy
domów albertyńskich, wszyscy czciciele św. Brata Alberta. Kochane Siostry i Bracia duchowe dzieci Brata Alberta.
Mija 100 lat od momentu, gdy na łożu śmierci Brat Albert błogosławił siostrom i braciom
obecnym przy umierającym swym Ojcu Założycielu. Brat Albert błogosławił również
nieobecnym braciom i siostrom i tym, którzy w przyszłości będą w Zgromadzeniach a także
ubogim i sierotom mieszkającym w przytuliskach obydwóch zgromadzeń.
1. Bracie Albercie dzisiaj dziękujemy za to błogosławieństwo, zapewniam, że
to błogosławieństwo zaowocowało i nadal owocuje.
2. Przychodzimy, aby podziękować za Twoją miłość do Ojczyzny, która naznaczyła Cię
stygmatem kalectwa. Dzisiaj chcemy Tobie powiedzieć, że warto było, żyjemy
w wolnej Ojczyźnie.
3. Dziękujemy za Twoje duchowe zmagania, za Twoją ciemną noc, dzisiaj wiemy, że
każdy musi przejść drogę oczyszczenia
4. Dziękujemy Tobie Bracie Albercie za obraz Ecce Homo, bo dzisiaj wiemy jak
odnawiać Oblicze Boże w ludziach powierzonych nam przez Opatrzność Bożą.
5. Dziękujemy Tobie za przeżyte niezrozumienie wśród przyjaciół, bo uczymy się od
Ciebie, że droga powołania jest tajemnicą, którą nie wszyscy pojmują.
6. Dziękujemy Tobie Bracie Albercie za złożone śluby, które zobowiązują nas do
dawanie świadectwa o Jezusie ubogim, czystym i posłusznym
7. Dziękujemy za Zgromadzenia braci i sióstr oraz za naszą Fundatorkę Maryję, która
uczy nas postawy cichości, pokory i zawierzenia Bogu.
8. Dziękujemy Bracie Albercie za Twoje życie, które zawsze pachniało świeżym
chlebem i za każdy podany z miłością bochen chleba
9. Dziękujemy Bracie Albercie za to że jesteś Bratem Naszego Boga.
100 lat temu kościół, w którym się znajdujemy nie mieścił ludzi, którzy chcieli pożegnać się
z Bratem Albertem. W pogrzebie wzięli udział: bp. Stefan Sapieha, bp. Anatol Nowak, bp.
Franciszek Symon. W kondukcie pogrzebowym szli: kapłani, rodziny albertyńskie,
zakonnicy, profesorowie uniwersytetu, prezydent miasta wraz z radnymi. Pochód zamykali
ubodzy.
Księże biskupie Grzegorzu, bardzo dziękuję za przewodniczenie tej Eucharystii, za
wygłoszoną homilię. Wiem, że Brat Albert głęboko jest w Twoim sercu, dlatego nie mogło
Cię tu nie być. Dziękuję także Księdzu biskupowi Edwardowi - duchowemu przewodnikowi
Towarzystwa Pomocy imienia św. Brata Alberta za obecność i wspólną modlitwę
Słowa wdzięczności kieruję do senatora Zbigniewa Cichonia i składam podziękowanie

za trud przygotowania uchwały na Rok Brata Alberta i proszę o odczytanie jej podczas
Eucharystii. Brat Albert zasłużył na taką rangę świętowania jubileuszu 100 lecia narodzin
dla nieba.
Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom koncelebrującym, dziękuję za waszą obecność i
modlitwę. Dziękuję również wszystkim osobom życia konsekrowanego, dziękuję za modlitwę
i duchowe wsparcie.
Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do rodziny św. Brata Alberta, dziękuję za
obecność i świadectwo wiary. Bardzo dziękuję Albertowi z rodziną. Albert w 1986r. został
cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Brata Alberta, ten cud został zatwierdzony przez
Kongregację do spraw Świętych, dzięki któremu mogła odbyć się kanonizacja Brata
Alberta. Cieszę się, że jesteście z nami.
Dziękuję Pani reżyser jak również aktorom teatru Hagiograf, szczególnie za wprowadzenie
nas do tej uroczystości poprzez spektakl „Artysta Miłosierdzia” na podstawie dramatu Karola
Wojtyły Brat Naszego Boga.
Wyrazy wdzięczności pragnę przekazać przyjaciołom i dobroczyńcom naszych
Zgromadzeń oraz czcicielom św. Brata Alberta. Słowa wdzięczności kieruję do Członków
Towarzystwa Pomocy imienia św. Brata Alberta, dziękuję za trud przybycia z różnych stron
Polski oraz za wspólną modlitwę.
Z głębi serca dziękuję moim Kochanym Siostrom i Braciom. Dziękuję nie tylko za
obecność na tej Eucharystii, ale również za cichą, pełną oddania i zaparcia posługę dla
dobra mieszkańców naszych domów. Dziękuję za kontynuację charyzmatu naszego
świętego Założyciela oraz za wypełnianie każdego dnia Jego testamentu.
Nade wszystko dziękuję gospodarzom tego miejsca - Księżom Kanonikom
Regularnym Laterańskim za zaproszenie nas do tej świątyni i zorganizowanie uroczystości
dziękczynnej, za ogromną serdeczność i otwartość z jaką się spotkałam.
Dziękuję również wszystkim wiernym, którzy uczestniczyli w naszym dziękczynieniu.
Bóg zapłać!

