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Genezę niniejszego artykułu sta-
nowi refleksja wokół czterech
faktów ściśle związanych z
bardzkim sanktuarium Matki Bo-
żej Strażniczki Wiary i redemp-
torystami. Po pierwsze, jak do-
niosły media w wieku 77 lat, a w
pięćdziesiątym drugim roku ka-
płaństwa, 26 listopada we Wro-
cławiu odszedł nagle do Domu
Ojca o. Stanisław Golec, redemp-
torysta. Przez ostatnie piętnaście
lat służył jako proboszcz parafii
p.w. Matki Bożej Pocieszenia we
Wrocławiu i współorganizator
TV Trwam. Był znanym, niezwy-
kle cenionym i wręcz rozchwy-
tywanym rekolekcjonistą – mi-
sjonarzem. W trudnym okresie
rządów komunistycznych, przez
piętnaście lat, mimo wielu zna-
ków sprzeciwu posługiwał w
Bardzie jako kustosz. Jak po-
świadczył o. Mirosław Grakowicz
CSsR, obecny kustosz i proboszcz
Barda: o. Golec „zaszczepiał i
umacniał wiarę w czasach, nawet
gdy sama deklaracja: ‘jestem ka-
tolikiem’, mogła zakończyć się
więzieniem. Dzięki Jego stara-
niom możemy dzisiaj cieszyć się
m.in. herbem gminy Bardo, któ-
ry przedstawia wizerunek Matki
Bożej Bardzkiej zasiadającej na
tronie w niebieskiej szacie i z
koroną na skroniach”.
Po drugie, przepiękna świątynia
pełniąca funkcję sanktuarium
Matki Bożej Strażniczki Wiary w
Bardzie mocą decyzji Papieża
Benedykta XVI otrzymała rangę
bazyliki. Przez wiele stuleci było
to najczęściej odwiedzane miej-
sce pielgrzymkowe diecezji wro-
cławskiej. Przybywali tu wierni z
Polski, Czech, Niemiec i Austrii.
To tutaj do setek tysięcy wier-
nych przybywających z różnych
krajów, podobnie jak w Kanie
Galilejskiej, Maryja mówiła im w
głębi duszy –„idźcie do Jezusa i
czyńcie cokolwiek wam powie”
(por J 2,15) i w ten sposób umac-
niała ich wiarę i przyjaźń z Jezu-
sem.
Po trzecie, obok umacnianej i
strzeżonej wiary chrześcijańskiej,
najcenniejszym klejnotem Barda
jest cudowna figurka Matki Bo-
żej (pochodzi z XII w, jest to naj-
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starsza rzeźba romańska Dolne-
go Śląska). Jej kustoszami byli
przede wszystkim księża zakon-
ni: joannici (1183-1210), augu-
stianie (1210-1247), cystersi
(1247-1810), księża diecezjalni
(1810-1900) oraz redemptoryści
od 1900 do chwili obecnej, czyli
prawie 110 lat. Właśnie przy nich
pragniemy się na chwilę zatrzy-
mać, dlatego nie tylko, że obok
cystersów służą temu sanktu-
arium i pielgrzymom najdłużej,
ale co więcej redemptoryści pro-
wincji polskiej wyrażają w tym
roku szczególne dziękczynienie
Bogu za 100 lat jej istnienia i słu-
żenia polskiej kulturze mocą cha-
ryzmatu św. Alfonsa Marii Ligu-
oriego (*1696 +1787). Na płasz-
czyźnie kulturalnej i naukowej,
dzieje i misja polskich redempto-
rystów stanowiły przedmiot de-
bat prowadzonych w dniach 9-
10 października b.r. w ramach
sesji międzynarodowej pt. „Wier-
ni dziedzictwu św. Klemensa –
otwarci na znaki czasu”. Jej orga-
nizatorami byli pracownicy nau-
kowi Wydziału Historii i Dziedzi-
ctwa Kulturowego, a konkretnie
– Katedry Dziejów Kultury i Wy-
chowania Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie
oraz Komisja Historyczna Pol-
skiej Prowincji Redemptorystów.
Po czwarte, wielce wymownym
jest dynamika niezwykle trudne-
go procesu przenoszenia chary-
zmatu redemptorystowskiego (z
1732 r.) do krajów na północ od
Alp. W pierwszej fazie (1785-
1808) kluczową rolę odegrali tu
dwaj wielcy Morawianie o. Kle-
mens Maria Hofbauer i o. Tade-
usz Hübl. Natomiast w stuleciu
od Wiosny Ludów do II wojny
światowej czescy redemptoryści
(niektórzy z nich posługiwali
uprzednio jako księża diecezjal-
ni). Do Polski, redemptorystów
sprowadził św. Klemens Hofbau-
er (czes. brzmienie jego nie-
zniemczonego nazwiska –
Dvořak) w 1787 r.. Był to Mora-
wianin i zarazem pierwszy za-
konnik – redemptorysta spoza
Włoch. Wymownym jest fakt, że
to właśnie w Warszawie założył
pierwszą na północ od Alp pla-

cówkę, która funkcjonowała
przez 21 lat (tzn. do momentu
jej zamknięcia przez Napoleona
i masonerię). Po kasacie w 1808
r., redemptoryści wznowili
działalność w Piotrkowicach na
Kielecczyźnie, jednak tylko na
okres 10 lat.
Dopiero w 1883 r., w efekcie
trzeciej próby (i dzięki znaczą-
cym staraniom hrabiów: o. B.
Łubieńskiego i jego brata Roge-
ra), po 96 latach nieobecności,
redemptoryści osiedlili się w Pol-
sce, a konkretnie w Mościskach
(Galicja). Przełożonym w dwóch
pierwszych domach zakonnych,
tzn. w Mościskach (1883) i Tu-
chowie (1893), i to w najtrudniej-
szym okresie, był urodzony w
Kudowie-Słonem Antoni Jedek,
pierwszy redemptorysta ziemi
kudowskiej i Dolnego Śląska.
Zgromadzenie rozwijało się na
dawnych polskich ziemiach nie-
zwykle dynamicznie (44 człon-
ków!). W następstwie czego w
1909 r. utworzono polską pro-
wincję (wyodrębnioną z prężnej
prowincji czeskiej, najliczniejszej
do 1939 r.). W tym kontekście hi-
storycznym z radością zauważa-
my, że parafia św. Bartłomieja w
Kudowie-Czermnej stała się
swego rodzaju mikrokolebką
pierwszych, i to aż trzech, wiel-
ce utalentowanych i ofiarnych re-
demptorystów Dolnego Śląska w
XIX w..
Naturalnie, najstarszym i najbar-
dziej zasłużonym spośród trzech
„czermnieńskich redemptory-
stów” jest Antoni Jedek (*1834
+1903) uważający się za „Czecha
z krwi kości”. Pochodził z przy-
granicznej wsi Słone, jednej z kil-
ku tworzących strukturę parafii
Czermna. Ukończył on słynne
kudowskie gimnazjum. W czasie
nauki jego dobrym kolegą – przy-
jacielem był Franz Franz, później-
szy listonosz w Kudowie-Czerm-
nej. To właśnie dwaj synowie
Franza, Amand i Franz po 150
latach od chwili kościelnej apro-
baty, odkryli charyzmat Alfonsa
Marii Liguoriego (1732) i poszli
w ślady o. Antoniego Jedka.
Pierwszy z nich Amand Franz (*5
X 1859 + 29 I 1907) był w zasa-

dzie niemalże rówieśnikiem
pierwszego prowincjała polskich
redmptorystów (1909-1918) –
Ślązaka, Teofila Pasura (*1857 +
1931 Tuchów). Właściwe brzmie-
nie jego nazwiska Pazur. Urodził
się w Rożniatowie na Górnym
Śląsku. Pierwszą profesję za-
konną złożył w 1884 r., a w 1886
r. został wyświęcony na kapłana.
Zapisał się w pamięci zakonni-
ków jako bardzo zasłużony dla
zakorzeniającego się w Polsce
zgromadzenia.

Amand Franz urodził się w 1859
r. w Czermnej (wiekiem był o 15
lat młodszy od o. Antoniego Jed-
ka, a tylko o dwa lata od o. Pasu-
ra, przy czym od tego ostatnie-
go był trzy lata starszy, gdy idzie
o profesję zakonną). Po ukończe-
niu ośmioletniej formacji gimna-
zjalnej w Kłodzku (1871-1879)
pod kierunkiem zaprzyjaźnione-
go z rodziną Franzów o. Jedka
(rodem ze Słonego), w tym cza-
sie już doświadczonego zakonni-
ka i rektora praskiego kolegium
św. Kajetana, przez pewien czas
mieszkał w domu praskich re-
demptorystów. Tam też rozpo-
znał swoje powołanie i rozpoczął
nowicjat u redemptorystów w
Eggenburgu (Austria). W dniu 22
kwietnia 1881 r., mając niespeł-
na 21 lat, złożył profesję zakonną
i w gronie 46 kleryków kontynu-
ował studia filozoficzno-teolo-
giczne w austriackim Mautern.
17 sierpnia 1884 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Posługiwał w
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wielu klasztorach, m.in.: począt-
kowo na terenie Czech – Svata
Hora, Filipov (miejsca pielgrzym-
kowe); następnie w Wiedniu
(1895, łącznie siedem lat) po
czym już tylko jako przełożony –
jako rektor w: Czeskich Budzie-
jowicach (1887 i 1901-1904)
oraz jako rektor kolegium Králíky
(1898,w diecezji Hradec Kralo-
ve). Od jesieni 1906 r. z powodu
choroby przebywał w kolegium
w Eggenburgu (k/Horn, Dolna
Austria). Zmarł 29 stycznia 1907
r. w wieku zaledwie 46 lat, a po
dwudziestu pięciu latach życia
zakonnego i dwudziestu dwóch
latach posługi kapłańskiej. Zapi-
sał się w pamięci potomnych jako
czujny stróż charyzmatu Założy-
ciela oraz bardzo utalentowany
kaznodzieja i gorliwy misjonarz.
Kolejnym „czermnieńskim” re-
demptorystą był młodszy brat
Amanda – Franz Franz (*11 XII
1864 + 13 III 1926). Po Wielka-
nocy 1882 r. jako absolwent sze-
ściu klas kłodzkiego gimnazjum
(1876-1882) wzorem swego bra-
ta, mając niespełna 18 lat, roz-
począł nowicjat w kolegium re-
demptorystów austriackich w
Eggenburgu (realizował go w
gronie 8 nowicjuszy). 17 czerw-
ca 1883 r. złożył profesję zakonną
i po czterech latach, 10 sierpnia
1887 r., w kościele w Mautern
przyjął święcenia kapłańskie.
Po ukończeniu studiów o. Franz
Xavery Franz został mianowany
lektorem historii i filozofii stu-
dium teologicznego redemptory-
stów w Mautern (1890-1894).
Potem posługiwał kolejno: w
domu nowicjatu w Eggenburgu
(1894, będąc zarazem odpowie-
dzialnym za misje ludowe); w
hospicjum w Czeskich Budziejo-
wicach (1895-1898), a następnie
w kolegium Svitavy (1898-1890)
k/Litomyśla, na Morawach, archi-
diecezja ołomuniecka.
W latach 1900-1909 Franz Franz,
mocą decyzji przełożonych przy-
był do Barda, gdzie z wielką de-
terminacją i zaangażowaniem na
rzecz odrodzenia ruchu piel-
grzymkowego „schłodzonego”
przez władze pruskie posługiwał
w tutejszym sanktuarium maryj-
nym, przy czym w okresie 1902-
1907 już jako rektor. Warto tu
podkreślić fakt, że redemptory-
ści przybyli do Barda na osobistą
prośbę wrocławskiego biskupa
kard. Jerzego Koppa, który pod-
czas pobytów w Wiedniu odkrył
świeżość, aktualność i powszech-
ność charyzmatu św. Alfonsa

Marii Liguoriego. Z myślą o oży-
wieniu ruchu pielgrzymkowego i
zdynamizowaniu ewangelizacji
podejmował szereg inicjatyw, a
na bardzo starannie przygotowy-
wane uroczystości maryjne, gro-
madzące liczne rzesze pielgrzy-
mów, zapraszał swego brata
Amanda, niezwykle utalentowa-
nego kaznodzieję. W 1907 r. o.
Franz został przez Radę Miejską
ogłoszony honorowym obywate-
lem Barda. Był on również czyn-
ny w wielu innych domach: w
kolegium w Czeskich Budziejo-
wicach, jako rektor (1909-1912);
w kolegium w Linz (1912-1915);
ponownie w Bardzie, także jako
rektor (wrzesień 1915-1921; w
1918 r. roku domy śląskie prze-
szły pod zarząd prowincji Dol-
nych Niemiec) oraz we Wrocła-
wiu Dąbiu, jako pierwszy rektor
tego kolegium (1921 – 13 marca
1926).

O. Franz Xavery Franz zasłynął
m.in. z zaangażowania na rzecz
rozbudzenia ruchu pielgrzymko-
wego w Bardzie, z opracowania
i wydania kilku książek ascetycz-
nych poświęconych Maryi, któ-
re miały dobre recenzje i liczne
wydania (od sześciu do jedena-
stu). Był znany i ceniony jako re-
daktor periodyku „Mariahilf”, ale
przede wszystkim z charyzma-
tycznej posługi w sakramencie
pojednania i „porażającej” liczby

przeprowadzonych misji i wygło-
szonych kazań. W ciągu trzydzie-
stu lat uczestniczył w 452 misjach
i renowacjach, prowadził liczne
rekolekcje i wygłosił 7.432 kaza-
nia (dla porównania nota bene
wybitny polski redemptorysta,
chory o. Bernard Łubieński w
okresie ponad 45 lat zbudował 2
kościoły; uczestniczył w 244 mi-
sjach i 54 renowacjach wygłosił
508 rekolekcji). O. Franz zmarł
13 marca 1926 r. we Wrocławiu
– Dąbiu na cukrzycę, podobnie
jak jego starszy brat Amand.
Pierwsi redemptoryści Dolnego
Śląska, a mówiąc precyzyjniej zie-
mi kłodzkiej – «krainy Pana Boga
i Maryi», to trzej mężczyźni, ale
przedstawiciele dwóch pokoleń.
Urodzili się w dwóch sąsiadują-
cych ze sobą wsiach Czermnej i
Słonem, słynnej czermnieńskiej
parafii – jednej z 20 najstarszych
na ziemi kłodzkiej, określanej w
epoce odrodzenia narodowego
„czeskim zakątkiem”. Pod wie-
loma względami „pionierem” par
excellence wydaje się być (w
świetle dotychczasowych badań)
o. Antoni Jedek, o którym mó-
wiliśmy nieco obszerniej także na
łamach ZK.
Z kolei dwaj rodzeni bracia Fran-
zowie – Amand i Franz z jednej
strony powiększyli szeregi re-
demptorystów po upływie pra-
wie jednego stulecia, od analo-
gicznego kroku ze strony dwóch
„sztandarowych” redemptory-
stów, wielkich Morawian K.M.
Hofbauera i T. Hübla, a z drugiej
w chwili, kiedy to ich krajan A.
Jedek był już nie tylko doświad-
czonym zakonnikiem, ale nawet
pierwszym przełożonym w Mo-
ściskach (w kluczowym momen-
cie dziejów polskiej prowincji!) i
rozpoczynał ostatni etap swego
życia. Obydwaj bracia Franzowie
nie mieli najlepszego zdrowia, ale
pomimo tego wiernie i ofiarnie
służyli charyzmatem św. Alfonsa
Marii Liguoriego i doskonale roz-
winęli swoje liczne talenty, także
kaznodziejskie. Amand z pełnym
poświęceniem posługiwał w

dwu, a młodszy Franz w trzech
prowincjach.
Na rodzące się pytanie czy za-
chowały się po nim jakieś pamiąt-
ki, przychodzi nam stwierdzić, że
na ziemi kłodzkiej o. Franz Franz
pozostawił po sobie nie tylko
najlepsze wspomnienia i wyróż-
nienia, ale także szereg ważnych
dzieł. Obok bardzkiego przystan-
ku kolego który oddał wielkie
usługi pielgrzymom, tutejsze ka-
pliczki różańcowe, których był
pomysłodawcą i inicjatorem, roz-
budzony ruch pielgrzymkowy,
liczne artykuły i książki ascetycz-
ne, a także szczególnie znaczące
i wymowne pokłosie jednej z
jego misji ludowych, tzn. prowa-
dzonych w rodzimej – czerm-
nieńskiej parafii (31 X – 9 XI
1913).
W trakcie misji ludowych w
pierwszym rzędzie, w oparciu o
katechizmowe prawdy umacniał
i pogłębiał on wiarę i czynną mi-
łość uczestniczących w nich wier-
nych. Następnie zgodnie z obiet-
nicą złożoną przez redemptory-
stów papieżowi w 1865 r., roz-
budzał zaufanie i rozpalał miłość
do Matki Bożej w jej ikonie Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy.
Tym szczególnym pokłosiem jego
misji (i to trwającym do dzisiaj)
jest fakt, zawieszenia w Pstrąż-
nej nadrzewnej kapliczki Matki
Bożej. Jest znaczącym, że, we-
dług miejscowej tradycji, doszło
do tego za namową matki – ka-
toliczki, a uczynił to jej syn tam-
tejszy protestant, cudem urato-
wany z wypadku konnego za-
przęgu.
Obaj bracia Franzowie, zasłuże-
ni redemptoryści, do dzisiaj nie
doczekali się ani w pełni źród-
łowo opracowanych biogramów,
ani nawet artykułów popularno-
naukowych. Zapraszamy więc do
twórczej pracy historyków,
w tym regionalistów i miłośni-
ków ziemi kłodzkiej, pięknej i bo-
gatej, także zrealizowanymi ludź-
mi, którzy się na niej urodzili i
wzrastali.
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