BRAT ALOJZ MÁRIA CHMEĽ OD UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA
Bohoslovec z rehole bosých Augustiniánov.
Zomrel 25- ročný v povästi svätosti.

BRAT ALOJZ MÁRIA CHMEĽ OD UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA vlastným menom Andrej
Chmeľ, syn Jána a Agnesy, rodenej Kurpielovej, sa narodil 17. októbra 1913 v Spišskej Starej
Vsi na Slovensku ako piaty z ôsmych detí.
Po skončení základnej školy v rodnom mestečku odišiel študovať do susedného
Poľska na katolícke gymnázium v Nowom Targu. Jeho predstavení boli s ním veľmi spokojní,
pretože sa vzorne choval, usilovne študoval a zmaturoval s vyznamenaním. Mladý Andrej
vždy prejavoval hlbokú nábožnosť, pravú spokojnosť a dobrotu srdca. Netúžil po svetských
veciach. Mal rád štúdium a samotu.
V roku 1935 vstúpil do rehole bosých Augustiniánov v kláštore Najsvätejšej Trojice
v Lnároch v Čechách. Ešte ten istý rok ho predstavení poslali do Talianska do noviciátu. Na
Vianoce roku 1936 zložil v kláštore Santa Maria Nuova neďaleko Tivoli jednoduché rehoľné
sľuby a prijal rehoľné meno Brat Alojz Mária od Ukrižovaného Ježiša.
Vo svojom krátkom rehoľnom živote sa verným plnením rehoľných pravidiel
a nasledovaním Ukrižovaného Syna Božieho húževnate usiloval o vlastné posvätenie. jeho
naoko prísny zjav povzbudzoval každého k dobrému najmä počas modlitby a bohoslužieb.
Jeho čnosť, hlavne jeho hrdinská trpezlivosť, sa mimoriadným spôsobom prejavili
počas jeho poslednej choroby. Dostal rakovinu štítnej žľazy, ktorá ho postupne stravovala
a v posledných piatich mesiacoch života premenila jeho posteľ na skutočnú kalváriu. Liečili
ho v rímskej nemocnici Istituto Regina Elena. Tu na všetkých, čo s ním prišli do styku, urobil
dojem svätého človeka a vzbudzoval hlbokú úctu, s ktorou ho ešte po mnohých rokoch
spomínali bývali spolupacienti a personál tohto ústavu. Ani ošetrujúci lekári, keď zistili celú
vážnosť prípadu, nevedeli zakryť svoj údiv nad statočnosťou a vyrovnanosťou, s ktorými
tento nábožný rehoľník znášal svoje kruté bolesti.
Spolubratom, ktorí sa ho usilovali potešiť nádejou na uzdravenie, hovorieval: „Radšej
sa modlite, aby som vedel túto chorobu s radosťou znášať.“ A s tým istým úmyslom často
opakoval svoju zvyčajnú strelnú modlitbu: Jesu , propter te! Pre teba Ježiši!
pokojný a celkom odovzdaný do Božej vôle skončil svoj krátky život 16. augusta 1939
v tej istej nemocnici. Mal 25 rokov. Jeho telesné pozostatky odpočívajú v kostole Gesú e
Maria na Via del Corso v Ríme, kam boli prevezené 28. januára 1971 z rímskeho cintorína
Campo Verano – pre prípadný beatikikačný proces.
Modlitba
Pane, pokorne ťa prosíme,osláv aj tu na zemi
svojho služobníka Brata Alojza
a udeľ nám na jeho príhovor milosti,
o ktoré ťa s dôverou prosíme...

