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Св. БРАТ АЛЬБЕРТ ХМЕЛЬОВСЬКИЙ

 Адам Іларій Хмельовський народився у збіднілій поміщицькій родині. 
Мама присвятила сина Богові під час паломництва, коли той мав шість років. 
Батьки незабаром померли, отож Бог залишився єдиним опікуном Адама.

 Хлопчик виховувався в кадетському корпусі в Петербурзі, по-
тів навчався у Варшаві, зрештою в Пулавах, де разом з іншими студентами 
сільськогосподарчо-лісничого інституту взяв участь у Січневому повстанні. Був 
поранений, оперований у польових умовах, кульгав решту життя. Потрапив у 
полон, а потім, стараннями родичів, виїхав із царської Росії. Аби уникнути пере-
слідувань за участь у повстанні, юнака відпустили геть подалі з очей, у Париж, 
потім у Бельгію, навчатися малювання.

 Він став «фра Анджеліко». Його найвідоміший твором є образ Христа – 
«Ecce Homo», проте багато його менш відомих творив можемо зустріти у хра-
мах поділля (м. Бар, с. Шаргород та ін.).

 У Російську імперію він повернувся 1874 року, після проголошення ам-
ністії. Відбув реколекції у єзуїтів в Тернополі, був ними сильно вражений, але 
новіціат у єзуїтів закінчився для нього 1882 року сильною депресією, навіть 
справа дійшла до лікування. З лікарні в Кульпаркові, поблизу Львова, він подав-
ся до брата, на Поділля, де серед краси природи Адам захопився францискан-
ською духовністю, віднайшов душевну рівновагу, а також контакт із францис-
канськими терціаріями. Переїхавши 1884 року до Краківа, підгодовував бідних 
за кошти, отримані від продажу картин, а його майстерня стала притулком для 
бездомних. Він пізнав їхнє життя, яке вони провадили по міських опалюваних 
нічліжках, і пізнане стало поворотом у його долі: Адам Хмельовський переду-
мав бути художником-філантропом і безпосередньо зайнявся нічліжками та 
бездомними, допомагаючи відкиненим людям нести тягар їхньої моральної та 
матеріальної бідності.

 25 серпня 1887 року він одягнув францисканський терціарський хабіт 
і прийняв ім’я Альберта. Роком пізніше склав обітниці на руки кардинала Аль-
біна Дунаєвського, і цей день вважається заснуванням Згромадження Братів 
ІІІ Ордену св.Франциска, Служителів Убогим, яких ще звуть альбертинами. Це 
згромадження перейняло у міської влади Кракова опіку над чоловічою нічліж-
кою по вул. Пекарській, а за рік група співпрацівниць Брата Альберта взялася 



Жертва – це віддати щось, не чекаючи нагороди, віддачі, не одержуючи 
нічого взамін; лише той, хто любить, може жертвувати; жертва без любові 
неможлива. У житті кожного із нас Господь дає можливість виявити свої особисті 
дари, допомогти тим, що потребують. Але часто Він вимагає не лише подати 
милостиню, зігріти знедоленого, але закликає наслідувати приклад найвищої – 

жертовної любові! «Бо  так полюбив Бог світ, що віддав Сина 
Свого Єдинородного, щоби кожен, хто вірить у 
Нього, не загинув, а мав життя вічне»(Івана 3:16). 
Апостол Іоанн Богослов виділяє у своєму Євангелії 

особливе місце поняттю «жертовної любові», бо 
вона врятувала людський рід від влади смерті.  
Любов Бога жертовна, спасительна, безмежна, 
безкорислива, вічна. 

 Чи буває так у людей? Зрештою, ми не досконалі  
істоти.

 На одних реколекціях священник сказав: „Любов -  це 
рішення дарувати іншому те, чого він найбільше потребує, тоді, 

коли він найменше цього заслуговує”. Ці слова яскраво закарбувалися в моїй 
пам’яті. Тобто любов жертовна. А хіба не такою любов’ю любить нас Господь? 
«Що ти зробив найменшому з братів моїх, те ти Мені зробив, - каже Ісус. – А чого 
ти не зробив найменшому з братів моїх, те ти й Мені не вчинив». Йдеться про 
діла милосердя. Можна все життя виконувати Заповіді Божі, але разом із тим не 
зробити жодної доброї справи. І це життя пройде марно, бо ти не зміг одержати 
жодної вдячної усмішки чи простого й безкорисного слова «дякую». Христова 
Церква вчить нас: „Твори добро, оминаючи зло”. Добре слово, подяка часто 
надихає людину, додаючи їй віри у свої сили, відчуття потрібності та корисності. 
Найбільша нагорода, яка чекає того, хто жертвує свій час, а навіть і своє життя за 
ближнього – це Царство Небесне.
 Свободу вибору ще від створення світу Бог дав людині. Тому вибір за 
мною, за тобою, за кожним.

провадити нічліжку для жінок. Керівниця групи, с. Бернардина Яблонська, ста-
ла засновницею сестер-альбертинок.

 Послуга вбогим вимагала міцного здоров’я. Брат Альберт, попри своє 
каліцтво, багато подорожував і всюди старався засновувати нові притулки для 
вбогих. За його життя постав 21 такий осередок. Своїм співбратам і співсестрам 
залишив заповіт жити у крайній убогості, нічим матеріально не «стаючи вище» 
за тих, кому вони присвячували свої життя у служінні. Помер у Кракові, в тій 
само нічліжці, яку провадили альбертини. 

 Його ще за життя вважали святим.
 В іконографії зображається в сіро-коричневому орденському вбранні, 

однією рукою пригортає бідняка, або ж ламає і роздає хліб.
Джерело: CREDO



«…віддати тіла ваші як жертву живу, 
святу, приємну Богові: богослужбу 

від вас розумну. І не вподібнюйтеся 
до цього світу, але перемінюйтесь 

обновленням вашому розуму, 
щоб ви переконувалися, 

що то є воля Божа, що добре, 
що вгодне, що досконале»

(Рим.12,1-2).

парафіяльна акція
Людина схильна до того, щоб радше брати, ніж давати. Життя людині 
дається для того, щоб вона засвідчила любов до Того, Хто її створив. 

Образ Божий повинен світитися в нас. Читаючи Біблію, 
ми не можемо не помітити, що любов Бога до людей виявилася 

саме в жертві й у служінні.
ПРАГНЕМО 17 червня 2015 р. у день спомину св. Брата Альберта 

Хмельовського, спільно усвідомити правду, що ми маємо 
бути добрі як хліб.

ПРОПОНУЄМО у неділю 14 червня, після Євхаристії, поділитись 
хлібом один з одним, при цьому вживаючи звернення: 

«Будь добрим як хліб», та відповідь: «І ти будь добрим як хліб».
ЗАОХОЧУЄМО 17 червня принести звичайний хліб на Євхаристію, 
а після літургійного освячення поділитись цим хлібом із сусідами, 

друзями чи рідними. 

Перебіг Події:
Неділя:  14 червня

«Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: 
Бог любить того, хто дає радо. 
А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, 
щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, 
та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло»
                                                                 (2Кор.9, 7-8).


