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Miało to miejsce w roku kiedy
polscy redemptoryści znani, nie
tylko polskim wiernym, ze swych
wielkich dzieł: misji ludowych,
Radia Maryja, Telewizji Trwam,
cenionej toruńskiej uczelni i „Na-
szego Dziennika”, świętują 100-
lecie istnienia swojej prowincji
(n.b. w tym wieku na polskiej zie-
mi wyrosło i posługiwało ponad
350 zakonników). Z tej okazji
autor niniejszego artykułu został
zaproszony do wygłoszenia refe-
ratu na międzynarodowej sesji
naukowej jaka odbyła się w
dniach 9-10 października w Tu-
chowie k/Tarnowa p.t. „Wierni
dziedzictwu św. Klemensa –
otwarci na znaki czasu”. Poniż-
szym tekstem pragnę podkreślić
wymowny fakt, że pierwszym
przełożonym dwóch najstar-
szych domów zakonnych polskiej
prowincji, tzn. Mościsk (1883) i
Tuchowa 1893) był redemptory-
sta urodzony na ziemi kudow-
skiej.
Pierwszymi redemptorystami
ziemi kłodzkiej i Dolnego Śląska
było czterech mężczyzn wywo-
dzących się z parafii św. Bartło-
mieja w Czermnej (od 1945 r. –
jest to „starówka” miasta Kudo-
wy-Zdroju). Najstarszym z
czwórki zakonników – pionie-
rów, jest mało znane „ogniwo”
procesu przenikania charyzmatu
św. Alfonsa Liguoriego na Dolny
Śląsk – Franz Ketzina, który na-
dal pozostaje postacią wielce
„enigmatyczną”. Urodził się 10
października 1804 r.. W świetle
relacji O. Bernarda Łubieńskiego
CSsR i zakonnego katalogu re-
demptorystów (1820-1848),
miejscem jego narodzin było Sło-
ne (aktualnie Kudowa-Zdrój, Sło-
ne). Źródła zakonne odsłaniają
nieliczne ważne fakty, m.in: że
Franz Ketzina w wieku dwudzie-
stu czterech lat złożył profesję
zakonną (6 I 1829 r.), a po dwóch
latach przyjął święcenia kapłań-
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skie – 31 VII 1831 r.. W 1835 r.,
czyli przez pierwsze cztery lata,
posługiwał on jako kapłan w
Wiedniu. Po czym w archiwach i
rocznikach redemptorystów
brak o nim jakiejkolwiek wzmian-
ki. Z zapisków o. Bernarda
Łubieńskiego wynika że mamy do
czynienia z eksredemptorystą.
W życiorysie ks. Franza Ketziny
nastąpił teraz okres pracy jako
księdza diecezjalnego, konkret-
nie – w parafii św. Bartłomieja
Apostoła w dzisiejszej Kudowie-
Zdroju-Czermnej (1838 – IV
1852). Tutaj mógł on wywrzeć
pewien pozytywny wpływ na 17-
letniego Antoniego Jedka (wika-
riusz był o 30 lat starszym, miał
za sobą 17 lat posługi kapłańskiej
oraz ok. 7 lat „stażu” u redemp-
torystów austriackich). W nie-
sprecyzowanym stopniu Ketzina
stoi jednak u genezy wstąpienia
Jedka do redemptorystów. Po
odejściu z Czermnej (IV 1852 r.),

następuje kolejny niewyjaśniony
okres w jego życiu. Bowiem jak
to odnotował w zapiskach kro-
nikarskich o. Bernard Łubieński,
Ketzina ponownie posługiwał na
furcie szpitalnej w Pradze. W po-
bliżu tutejszego placu Karola ist-
niało zarówno kolegium redemp-
torystów jak też kościół OO. Je-
zuitów.
Najstarszym i najbardziej zasłu-
żonym spośród trzech w pełni
udokumentowanych „czerm-
nieńskich redemptorystów” jest
Antoni Jedek (*1834 +1903)
uważający się za „Czecha z krwi
kości”. Natomiast kolejnymi
dwoma są dwaj synowie jego
gimnazjalnego kolegi Franza
Franza (w wieku dojrzałym peł-
nił on urząd czermnieńskiego li-
stonosza). Antoni Jedek pocho-
dził z przygranicznej wsi Słone,
jednej z kilku tworzących struk-
turę parafii Czermna, a usytu-
owanej w enklawie nazywanej od
czasu czeskiego odrodzenia na-
rodowego „czeskim zakątkiem”.
Antoni Jedek urodził się 8 lipca
1834 r. w Słonem (670 mieszkań-
ców w 1840 r.), w rodzinie rol-
ników i tkaczy (jego matka Anna
nosiła panieńskie nazwisko „Sco-

da”). Po ukończeniu renomowa-
nego kłodzkiego gimnazjum, w
1856 r. wstąpił do nowicjatu re-
demptorystów prowincji au-
striackiej. Miało to miejsce 73 lata
po śmierci założyciela św. Alfon-
sa Liguoriego, 48 lat po wypędze-
niu Klemensa Hofbauera i pierw-
szych redemptorystów z War-
szawy oraz 15 lat po erygowaniu
prowincji austriackiej.
Po rocznym nowicjacie zakon-
nym odbytym na austriackim
zamku w Puchheim (1856) i pro-
fesji zakonnej złożonej 19 IX
1857 r. oraz wzorowo ukończo-
nym studium teologicznym w
styryjskim Mautern (1857-1861),
dojrzewał osobowościowo i in-
telektualnie (m.in. jako poliglota,
znawca co najmniej siedmiu ję-
zyków). Patrząc na całe jego
życie należy go uznać za wybit-
nego i zasłużonego redemptory-
stę. Kiedy ukończył 30 lat pełnił
już tylko kolejne funkcje przeło-
żonego różnorakich wspólnot
swego zgromadzenia. W pełni
zaangażował się on w pionierski
rozwój aż trzech prowincji: przez
okres 12 lat – w austriackiej
(1856-1871); czeskiej (1864-
1883), w tym od 1969 r. jako rek-

Koœció³ parafialny œw. Bart³omieja Ap. w Kudowie-Czermnej



15 Ziemia Kłodzka nr 188

tor praskiego kolegium) i przez
ostatnie 20 lat życia w polskiej
(1880-1903; będącej początko-
wo częścią czeskiej, a następnie
od 1994 r. wiceprowincją).
Do Galicji przybył jako doświad-
czony i ceniony zakonnik misjo-
narz, z mandatem prowincji au-
striackiej (w której jego koledzy
z rocznika studiów pełnili ważne
urzędy) na rzecz reaktywacji w
polskiej prowincji redemptory-
stów, zniszczonej z polecenia
Napoleona i masonerii. Od ge-
nerała zakonu Nicholasa Mauro-
na (1818-1893) otrzymał Jedek
nominację na pierwszego supe-
riora (do 28 VI 1887) i kofunda-
tora polskiego domu redempto-
rystów (27 V 1883 r. definityw-
nie opuścił Wiedeń). W konse-
kwencji w 1883 r. został miano-
wany pierwszym przełożonym
domu zakonnego w Mościskach.
W dniu 13 maja 1883 r. o. Antoni
Jedek odprawił w tutejszym ko-
ściele pierwszą Mszę św., inicju-
jąc w ten sposób działalność oo.
Redemptorystów w Mościskach.
W sumie, z ponad dwuletnią
przerwą, przeżył w tu ponad
dziesięć lat.
Od 1893 r. analogiczny urząd su-
periora pełnił on w nowo otwar-
tym domu w Tuchowie k/Tarno-
wa). Kiedy przełożeni prowincji
wiedeńskiej czynili Antoniego
współodpowiedzialnym za reak-
tywowanie w Galicji polskiej pro-
wincji redemptorystów dwaj
krajani Jedka – bracia Amand i
Franz kolejno w 1881 i 1883 r.
złożyli swe śluby zakonne.
W tym czasie Zgromadzenie li-
czyło już 2.174 członków, żyją-
cych w dwunastu prowincjach. Z
kolei młoda, licząca 43 lata pro-
wincja austriacka (eryg. 2 lipca
1841) miała już 246 członków. W
czternastu domach żyło 118 oj-
ców, 46 kleryków studentów; 8
kleryków nowicjuszy, 55 braci
profesów i 19 braci nowicjuszy.
Będąc na ziemiach polskich, O.
Jedek każdego roku przeprowa-
dzał ok. 20-27 misji ludowych,
głównie w archidiecezji lwow-
skiej, przemyskiej i tarnowskiej
oraz na Śląsku austriackim. W
sumie przez ok. 20 lat urzeczy-
wistniał on intensywną działal-
ność misjonarską ok. 450 misji na
rozległym obszarze polskiej wi-
ceprowincji redemptorystów.
Prowadził misje i rekolekcje na
rzecz chrześcijan świeckich (róż-
nego stanu), księży diecezjalnych
i zakonnych oraz sióstr zakon-
nych. Zarówno w życiu jak i w

służbie pasterskiej O. Antoni Je-
dek był monolitem na wzór Oj-
ców Kościoła („żył tak, jak
mówił” – bez żadnych dwu-
znaczności) – był całkowicie od-
dany Bogu i człowiekowi.
O. Antoni Jedek zmarł nagle przy-
gotowując się do wyjazdu na ko-
lejne misje parafialne (po krótkim
załamaniu się stanu zdrowia) – 17
lutego 1903 r. w Tuchowie, po z
trudem celebrowanej mszy św. i
przyjętej komunii św., nie osią-
gnąwszy wieku skończonych 69
lat, ale po 46 latach przeżytych
w zakonie i po dziewiętnastu la-
tach intensywnej pracy na ziemi
polskiej oraz na sześć lat przed
powstaniem autonomicznej, pol-
skiej prowincji redemptorystów
(nastąpiło to 8 grudnia 1909 r.,
po oddzieleniu się od prowincji
czeskiej). Doskonałą i zarazem
lapidarną charakterystykę ok. 46
lat życia Antona Jedek w zgroma-
dzeniu redemptorystów oraz
jego dynamicznej działalności
misyjnej, przynosi jego biogram
opublikowany w rocznikach cze-
skiej prowincji zgromadzenia.
W trzecim, zwycięskim, „boju”
redemptorystów zmierzających
do zaszczepienia w Polsce poroz-
biorowej charyzmatu św. Alfon-
sa Marii Liguoriego dopiero w
150 lat od czasu jego aprobaty
kościelnej, dwóch Ślązaków ode-
grało w tym dziele rolę wyjąt-
kową. Pierwszy z nich to – Teofil
PASUR (*1857 + 1931 Tuchów;
właściwe brzmienie: Pazur, uro-
dzony w Roźniatowie na Górnym
Śląsku, Ślązak; n.b. rówieśnik
Amanda FRANZA z Czermnej),
wyświęcony na kapłana w 1886
r., a następnie kolejno: superior
domu w Tuchowie, wizytator
wiceprowincji polskiej (1901-
1909) pierwszy prowincjał pro-
wincji polskiej (1909-1918), bar-
dzo zasłużony dla dla zakorzenia-
jącego się w Polsce zgromadze-
nia (za jego rządów powstały fun-
dacje w Krakowie i Maksymów-
ce, a w r. 1904 wysłał misjonarzy
do Warszawy, skąd potem wyru-
szyli na Syberię i na Kaukaz).
Dotychczas nieco jednostronnie
dzieło erygowania polskiej pro-
wincji redemptorystów wiązane
jest wyłącznie z postacią o. Ber-
narda Łubieńskiego (należy za-
uważyć, że m.in. chciał on „zma-
zać plamę” na honorze swego
zasłużonego rodu za fakt współ-
udziału w wypędzeniu o. Kle-
mensa Hofbauera i pierwszych
redemptorystów z warszawy).
W świetle najnowszych badań nie

ulega wątpliwości, że obok wiel-
kiej determinacji i logistyczno-
dyplomatycznego zaangażowania
o. Bernarda Łubieńskiego przed-
stawiciela rodu, który wydał sze-
reg prymasów i biskupów, na tym
etapie dziejów polskich redemp-
torystów (1883-1909) wielce
zasłużoną postacią jest także
przedstawiciel ziemi kłodzkiej i
Dolnego Śląska o. Antoni JEDEK
(*1934 + 1903 Tuchów).
Przybywając do Mościsk był od
o. Lubieńskiego nie tylko o 12 lat
starszym, bogatszym o 10 lat
życia kapłańskiego i zakonnego,
ale co więcej od lat cieszył się
wielkim zaufaniem kolegów z
czasu studiów, obecnie zarządu
prowincji austriackiej oraz uzna-
niem cesarskiej rodziny Habsbur-
gów. Ponadto to on był pierw-
szym przełożonym najstarszych
placówek zakonnych polskich
redemptorystów, tzn. Mościsk
(1883 r.) oraz Tuchowa (1893) i
to w najtrudniejszym, wręcz
przełomowym okresie (n.b. w
1890 r. pionierscy redemptory-
ści z powodu niezwykle trudnych
warunków byli bliscy decyzji o
wycofaniu się z Mościsk!; z tego
względu w sytuacji wielkich wy-
zwań polscy redemptoryści do
dzisiaj, niekiedy nieświadomie
używają lapidarnego sformuło-
wania: „jak za Jedka”). Mimo to
jego sylwetka i działalność nadal
pozostają praktycznie nieznane
(do dzisiaj nie doczekał się on
nawet skromnego biogramu na
szpaltach Encyklopedii katolickiej
ani Polskiego Słownika Biogra-
ficznego). Prace biograficzne
związane z jego osobą ciągle po-
zostają na etapie wstępnym.
Swoją pasterską posługą Jedek
powiązał ze sobą dzieje i rozwój

aż trzech prowincji redemptory-
stów – austriackiej, czeskiej i pol-
skiej, i to na ich decydujących eta-
pach.
Jako przełożony domów zakon-
nych wiceprowincji czeskiej i
polskiej wniósł znaczący wkład w
rozwój struktur zakonnych i
urzeczywistnianie misji ojców
redemptorystów wśród Słowian.
Jego ofiarna posługa zdynamizo-
wała proces rozszerzania się cha-
ryzmatu redemptorystów w Eu-
ropie dzięki czemu, po kilku dzie-
sięcioleciach, to właśnie Polacy
przejęli od Czechów „charyzma-
tyczne” pierwsze miejsce w tej
„sztafecie” i z wielkim oddaniem
kontynuują tę misję do dzisiaj. W
liczbie ok. 5.500 redemptory-
stów posługujących we współ-
czesnym świecie, co 9-10-ty za-
konnik urodził i uformował się w
Polsce, czyli w Tuchowie. Co
więcej, zgromadzenie redempto-
rystów stanowi siódmą co do
wielkości męską wspólnotę za-
konną Kościoła katolickiego.

o. Antoni Jedek
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