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 Czas to nie tylko pieniądz, 
ale to przede wszystkim życie. 
Niestety w naszych czasach 
„cyfrowy człowiek” jest „zacza-
dzony” niezwykle rozwiniętą 
techniką, oddał on swe serce 
najnowszym technologiom i 
zarazem hołduje mentalności 
supermarketu, który wyrasta 
na pogańską świątynię XXI w. 
W efekcie, na przysłowiowym 
„kołku” zawiesił racjonalność 
właściwą tylko osobie ludzkiej. 
Również i my – dumni euro-
pejczycy, zagubiliśmy ostrze-
żenie Sokratesa twierdzące-
go, że „bezmyślnym życiem 
żyć człowiekowi nie warto”. 
W konsekwencji, jak to celnie 
diagnozuje Piotr Jaroszyński, 
„człowiek współczesny coraz 
częściej ocenia wartość czego-
kolwiek ze względu na własne 
upodobania i własną wygodę, 
co przeradza się w postawę, 

którą nazywamy konsumpcjo-
nizmem. Ofiarą takiej postawy 
padają najcenniejsze i obiek-
tywne wartości kultury, w tym 
również religia, sprowadzana 
do rzędu towaru z supermar-
ketu. Stawiamy coraz to nowe 
warunki religii, wybrzydzamy 
na nią, robimy jej łaskę, aż w 
końcu szukamy jakiegokolwiek 
pretekstu, by ją odrzucić. Za-
chowujemy się jak rozkapry-
szone i zmanierowane dzieci. 
Niestety, również gdy jesteśmy 
starsi, ale ciągle niedojrzali”.

Spoglądając w tej perspek-
tywie na bł. ks. Gerarda Hirsch-
feldera, trzeba zauważyć i pod-
kreślić autentyczną wielkość, 
która przejawia się m.in. w 
tym, że stosunkowo wcześnie 
odkrył on prawdziwość słów 
– wyznania Gilbert’a Keith’a 
Chestertona: "Kościół katolic-
ki jako jedyny ocala człowieka 

przed poniżającą niewolą bycia 
dzieckiem swoich czasów". U 
Gerarda Hirschfeldera uderza 
nas jego mądrość, racjonalna 
konsekwencja i dojrzałość wi-
doczna przede wszystkim w 
postawie poszukiwania praw-
dy, wartości, osób oraz śro-
dowisk i ruchów kościelnych, 
czyli żywych komórek Kościoła, 
autentycznie przeżywających 
jego duchowość, jak m.in. mło-
dzieżowy ruch „Quickborn”, 
„Rodzina Kolpinga” - międzyna-
rodowego stowarzyszenia ro-
botników założonego w 1841 r., 
czy też szensztadzki między-
narodowy ruch apostolski, w 
którym uczestniczył do ostat-
nich chwil życia, nawet w KL 
Dachau. Napotkani kapłani, za-
konnicy i chrześcijanie świeccy 
wpłynęli nie tylko na jego za-
interesowania, duchową mło-
dość, ale przede wszystkim na 

kształt jego heroicznej miłości 
pasterskiej. Całe jego życie by-
ło przeniknięte głębokim pra-
gnieniem pełnej realizacji wia-
ry esencjalnej. W konsekwencji 
stał się on czytelnym znakiem 
miłości do Chrystusa poprzez 
dobrowolnie przyjęte cierpie-
nie w obronie wiary i ofiarę 
życia. Wpisał się w krąg hero-
icznych bohaterów zwycięstwa 
dobra nad złem XX w.

Z całą pewnością Gerhard 
Hirschfelder musiał kiedyś po-
znać niełatwe położenie swej 
samotnej matki Marii (1881-
1939) i złożone okoliczności 
swego przyjścia na świat.  
W dalszej konsekwencji odbiło 
się to m.in. na kształcie chrzciel-
nej decyzji matki, która wybra-
ła mu aż trzech świętych pa-
tronów. W judaizmie w trzech 
rogach łóżka rodzącej matki 
umieszczano plastyczne wy-

ks. prof. Tadeusz Fitych

kS. gerarda hIrSchfeldera IdentyfIkacje  
ze śW. gerardem majellą 

Plebania w kudowie – czermnej (zbud. w 1809 r., stan współ.) fot. T. Fitych.

„Tak naprawdę nie chcemy religii, która ma rację tam, gdzie my mamy rację. 
Chcemy natomiast religii, która ma rację tam, gdzie my się mylimy. 
Te obecne mody sprawiają, że nie chodzi o to, czy religia pozwoli na wolność, 
ale czy (w najlepszym przypadku) wolność pozwoli na religię.
 
Ludzie ci idą jedynie za współczesną atmosferą, 
w której jest wiele rzeczy miłych, 
wiele anarchicznych i wiele po prostu nudnych i oczywistych, 
a następnie domagają się, żeby każda religia dopasowała się do tej atmosfery. 
Ale ta atmosfera istniałaby nawet bez tych religii.”

(G. K. Chesterton, Kościół katolicki i konwersja, Sandomierz 2012)

ks. g. Hirschfelder wikariusz w kudowie–czermnej (1932-1937, fot. ze zbiorów TF.
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obrażenia mających ją chronić 
aniołów. Sam poród jest tam 
traktowany jako przeżycie du-
chowe. Co więcej pierworodne 
dziecko należało podarować 
Bogu. Wśród wybranych przez 
matkę orędowników dla swe-
go syna, pierwszoplanowym 
patronem był jeden spośród 
19-tu świętych noszących to 
imię, włoski redemptorysta św. 
Gerard Majella - patron dzieci 
narodzonych, a także nienaro-
dzonych oraz szczęśliwych po-
rodów i matek.

Tym bardziej jest dla nas 
oczywistym, że nie tylko w na-
stępstwie studiów teologicz-
nych, Gerhard miał żywą świa-
domość swego życia jako cen-
nego i użytecznego daru Boga. 
Studiując na wrocławskim uni- 
wersytecie teologię biblijną,  
z pewnością odkrywał on z jed-
nej strony ważną prawdę, że 
Boża Opatrzność to ojcowskie 
zatroskanie się Boga – Miłości o 
każdego człowieka, a z drugiej, 
że życie w żadnym stopniu nie 
jest igraszką pustego losu, lecz 
cennym darem Boga – darem 
i zadaniem, misją. Rzeczywi-
stość tę potwierdza chociaż-
by szereg biblijnych imion. W 
języku hebrajskim Mateusz to 
"dar od Boga"; Natanel - „Bóg 
dał". Znaczeniowo przypomina 
m.in. takie imiona, jak greckie z 
pochodzenia – Teodor, czy też 
polskie – Bożydar. Natan - w 
języku hebrajskim znaczy dar, 
podarunek. Każde dziecko jest 
w swoim człowieczeństwie 
dzieckiem Boga.

ślady świadomej 
identyfikacji księdza 
hirschfeldera z misją
i stylem życia
św. gerarda majelli

Spoglądając na całokształt 
życia bł. Gerharda, widzimy, że 
nie było w nim przypadkowych 
spotkań. Od każdej napotkanej 
osoby i faktycznych mistrzów 
chrześcijańskiego życia coś 
zaczerpnął, czegoś się nauczył. 
Nasuwa się więc pytanie kiedy i 
w jaki sposób poznał bliżej i do-
głębnie życie i charyzmat swe-
go pierwszego patrona chrztu 
św. Gerarda Majellę? Jaka była 
faktyczna geneza tego ducho-
wego kontaktu, a jaki był jego 
rozwój? Co mogło ks. Hirschfel-
dera do tego typu więzi i przy-
jaźni nakłonić? Brak źródeł nie 
pozwala nam udzielić jedno-

znacznej odpowiedzi.
Nie można jednak wyklu-

czyć, że tego typu genezę lub 
wręcz inspirację mógł stanowić 
obok relacji swej matki albo 
wartościowy artykuł, albo jesz-
cze bardziej książka poświęco-
na życiowej misji jego patrona. 
Otóż jeśli idzie o język niemiec-
ki, to już w rok po kanonizacji 
włoskiego brata redempto-
rysty, czyli w 1905 roku, na 
terenie Niemiec - w Dülmen 
ukazało się drukiem dziesiąte 
poszerzone wydanie książki 
Josef’a Alois’a Krebs’a. Nosiła 
ona tytuł: Der heilige Gerard 
Majella, Laienbruder aus dem 
Redemptoristen-Ordnen, kurz 
dargestellt in seinem Leben 
und in seiner wunderthätigen 
Fürbitte (Nebst Andachtsübun-
gen zu seiner Verehrung) i mia-
ła objętość 156 stron. Obok 
części biograficznej zawierała 
ona także zbiór nabożeństw ku 
czci tego świętego. W sumie na 
rynku księgarskim dominowały 
w zasadzie dwa tytuły książek 
biograficznych. Jedna z nich, 
także autorstwa J. A. Krebsa, 
już w roku 1911 miała jedena-
ście wydań. Dostępne też były 
dwie wersje modlitewników z 
nowenną do św. Gerarda Ma-
jelli, które miały po kilka wzno-
wień. 

Ponadto pod koniec XIX i w 
pierwszym 30-leciu XX w. także 
i w języku polskim pojawiały się 
na półkach księgarskich pozy-
cje biograficzne, których auto-
rem najczęściej był o. Bernard 
Łubieński CSSR. To właśnie on 
opublikował „Żywot świętego 
brata Gerarda ze zgromadzenia 
ojców redemptorystów”. Książ-
ka ta ujrzała światło dzienne 
w Krakowie po raz pierwszy  
w 1893 r., a następne jej wy-
dania ukazywały się w tym sa-
mym mieście kolejno w 1905  
i w 1928 roku.

 Pomimo, iż ks. Hirschfelder 
przyjął święcenia kapłańskie 
i zarazem rozpoczął posługi-
wanie w Kudowie – Czermnej 
(wówczas tzw. Wielkiej Czerm-
nej lub Niemieckiej Czermnej, 
obok pobliskiej wsi Mała oraz 
Czeska Czermna) w tym samym 
roku, w którym uroczyście ob-
chodzono 200. rocznicę istnie-
nia zgromadzenia redemptory-
stów, to z cieszącym się chwałą 
ołtarzy redemptorystowskim 
młodym bratem zakonnym, pa-
tronem swego chrztu identyfi-
kował się najprawdopodobniej  Monografia c. Palestina, Potenza Muro Marsico, t. 1-4 2000.

katedra w Muro lucano (stan współczesny).

autograf ks. g. Hirschfeldera na odpisie metryki chrztu św. z 1937 r., fot. T. Fitych.
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od dłuższego już czasu. Należy 
tu zauważyć, że z tej liczebnej i 
znaczącej czermnieńskiej para-
fii wywodziło się aż trzech wy-
bitnych redemptorystów (dwaj 
bracia Franzowie z Czermnej: 
Amand Franz ur. 1859 zm. 1907 
i Franz Franz ur. 1864 zm. 1926 
oraz Antoni Jedek ze Słonego 
ur. 1834 zm. 1903). Z pewno-
ścią ks. Hirschfelder, jeśli nawet 
nie spotykał się z o. F. Franzem 
w Bardo Śl. (posługiwał tu w l. 
1900 – 1907 i następnie jako 
rektor w l. 1915-1921, po czym 
we Wrocławiu w l. 1921-1926) 
lub na ziemi kłodzkiej, to z 
pewnością po roku 1932, bę-
dąc już na miejscu, spotkał się z 
ich krewnymi lub znajomymi w 
Czermnej lub w Słonem. Tego 
typu dialog mógł sprowoko-
wać u niego bliższe zaintereso-
wanie się wybitnymi postacia-
mi tego zgromadzenia, a w tym 
również wzorowym bratem 
zakonnym zgromadzenia re-
demptorystów - św. Gerardem 
Majellą, będącym wśród trzech 
zakonników tego zgromadze-
nia wyniesionych do chwały 
ołtarzy. 

Najprawdopodobniej w la- 
tach 1932 – 1939 r., wraz z pie- 
rwszą gorliwością i miłością 
pasterską realizowaną na pie-
rwszym wikariacie ks. Gerar-
da, miała miejsce jego kolejna 
„przygoda transcendencji”, tzn. 
dążenie do „pójścia dalej” w roz-
wijaniu „wysokiej miary życia 
codziennego (świętości). Mo- 
żemy przypuszczać, że kiedy 
ks. Hirschfelder dogłębniej po-
znał życie i styl posługiwania 
św. brata Majelli, to między 
nim, a jego patronem chrztu 
wywiązała się solidarna relacja 
modlitewna. Prawdopodobny-
mi mogłyby tu być słowa mo-
dlitewnego dialogu: wierzę, że 
przebywasz w niebie. Wstawiaj 
się za nami, abyśmy żyli tymi 
ideałami i zasadami, które nam 
przekazałeś swoim życiem, aby- 
śmy byli wierni Ewangelii, pra-
wdziwi oraz święci aż do koń-
ca.

 Wiemy już, że św. Gerard 
Majella od końca XIX w. był pa-
tronem kobiet brzemiennych i 
matek. Czyżby w sytuacji potę-
gujących się nazistowskich in-
wigilacji ks. Hirschfeldera, oste- 
ntacyjnego notowania jego 
kazań, wzywania go na przesłu-
chania, pobicia przez bojówka-
rzy, prób zastraszania i po- 
wstrzymania, grożąc mu także 

prześladowaniami jego matki 
Marii, odwoływał się on częściej 
do św. Gerarda Majelli jako pa-
trona matek? Przypomnijmy, że 
Maria Hirschfelder urodzona 13 
grudnia 1881 roku, zginęła 16 
lutego 1939 roku w bliżej nie-
znanych okolicznościach. Rze- 
komo cierpiąc na depresję, uto-
nęła w nurtach Nysy Kłodzkiej.

 Do naszych czasów, z po-
wodu dramatycznych wyda-
rzeń wojennych, przesiedleń 
i upływu ponad 80-ciu lat nie 
zachowało się zbyt wiele doku-
mentów kościelnych sygnowa-
nych ręką ks. Hirschfeldera. Nie 
mniej na jednym z zachowa-
nych potwierdzeń udzielenia 
sakramentu chrztu, w kościele 
parafialnym w Czermnej, w 
dniu 1 stycznia 1937 r. spoty-
kamy się z niezwykle rzadkim, 
a dla biografów cennym auto-
grafem czermnieńskiego wika-
riusza, o niespotykanym dotąd 
kształcie. Ma on brzmienie: 
„Gerard Majella Hirschfelder”. 
W taki oto sposób czermnień-
ski wikariusz, pracujący tu w 
latach 1932-1939, podpisał się 
mając za sobą prawie pięć lat 
kapłaństwa. Zachowany stan 
źródeł pozwala nam twierdzić, 
że uczynił to w zasadzie po 
raz pierwszy. Co więcej, w po-
wszechnej praktyce kościelnej 
taki sposób firmowania doku-
mentów jest praktycznie nie-
spotykany. Przypomnijmy, iż 
w tym konkretnym przypadku 
ochrzczonym dzieckiem była 
dziewczynka Christiana, Stefa-
nia. Urodziła się 17 grudnia 1936 
r. o godzinie 14-ej w Pstrążnej, 
jako córka tutejszego rolnika 
Karla Josefa Kubiny i jego mał-
żonki Agnes, z domu Hauke. 
Szafarzem sakramentu był ks. 
Gerard Hirschfelder, a w gronie 
czterech świadków chrztu byli 
m.in. Maria Franz z Pstrążnego 
i Josef Hauke. Zapis metrykal-
ny odsłania nam wymowny 
fakt, że rodzice ochrzcili swoje 
dziecko dopiero po dwóch ty-
godniach. Normalnie czyniono 
to bardzo szybko, albo tego 
samego dnia, albo w znacznie 
krótszym odstępie czasu. Co 
więcej, niemowlę nie zostało 
ochrzczone ani w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, ani przed 
Nowym Rokiem. Czyżby miało 
to znaczyć, że dziecko było w 
pełni zdrowe, ale nie można 
było tego powiedzieć o jego 
matce? Być może znający tego 
typu okoliczności ks. Gerhard, 

nacechowany wielką empatią 
i solidarnością, nie tylko polecił 
matkę i jej dziecko orędownic-
twu św. Gerarda patrona trud-
nych porodów i nowonaro-
dzonych dzieci, ale pocieszając 
rodzinę przybliżył jego postać 
oraz wyznał, że sam rodził się w 
trudnych okolicznościach i dla-
tego ma go za swego patrona.

Na koniec dodajmy, że księ-
gi metrykalne parafii św. Bar-
tłomieja w Kudowie-Czermnej 
pochodzące z czwartej dekady 
XX w., w większości wypadków 
zostały sporządzone rękoma 
kilka pomocniczych osób, ob-
sługujących kancelarię para-
fialną. Taką metodę powstania 
odsłania także interesująca nas 
„Księga Parafii Czermna z okre-
su od 1 I 1931 do 31 XIII 1949”. 
Śledząc wykonane jedną ręką 
zapiski metrykalne, w rubryce 
dotyczącej szafarzy poszcze-
gólnych sakramentów, znaj-
dujemy w nich jedynie typowe 
urzędowe adnotacje o prostym 
brzmieniu: „Kaplan Hirschfel-
der” lub „Gerard Hirschfelder”. 

Przytoczyliśmy jeden z 
przypadków świadomej iden-
tyfikacji się 30-letniego wi-
kariusza Czermnej ze swym 
patronem chrztu. Otwartymi 
pozostają pytania czy uczynił 
to po raz pierwszy? Czy tego 
typu „wyznań” było w jego ży-
ciu i posłudze kapłańskiej wię-
cej?. Nie to jest tu najbardziej 
istotne. Natomiast znacznie 
ważniejszym byłoby ustalenie 
kiedy czermnieński wikariusz 
poznał tego świętego brata 
redemptorystę po raz pierw-
szy oraz czego nauczył się on 
od włoskiego świętego w swej 
młodości, a czym inspirował 
się już jako duszpasterz mło-
dzieży, młodych pracowników 
i rodzin?. Chcąc udzielić nawet 
hipotetycznych wyjaśnień, wy-
pada nam samym poznać bliżej 
pierwszoplanowego patrona 
chrztu ks. Gerharda Hirschfel-
dera.

charakterystyka postaci 
i życiowej misji 
Włocha gerarda majelli 

Gerard urodził się 6 lub 23 
kwietnia 1726 r. w miejscowo-
ści Muro Lucano, usytuowanej 
na wysokości 600-660 m npm, 
w górzystej krainie położonej 
w Apeninach Południowych, 
na południu Włoch. Dawniej 
miasto pozostawało w Kró-
lestwie Neapolitańskim. Jest 

ono oddalone ok. 60 km w linii 
powietrznej, a drogą - ok. 160 
km na wschód od Neapolu, 
obecnie w prowincji Potenza, 
w regionie Bazylikata. Od XI w. 
miasto było już siedzibą bisku-
pa. Znajdował się tu kościół ka-
tedralny pod wezwaniem św. 
Gerarda, urodzonego w 927 lub 
942 roku, belgijskiego bene-
dyktyna i uczestnika otwarcia 
opactwa Cluny, a w latach 887 
- 926 biskupa Mâcon, sufraga-
nii archidiecezji Lyon, o dużej 
wartości artystycznej. W swej 
bogatej historii miasto stało 
się miejscem urodzenia wielu 
zasłużonych i cenionych osób, 
m.in. Joanny I (1326-1382) - 
królowej Neapolu w latach 
1343-1382, hrabiny Prowansji, 
księżnej Achai oraz tytularnej 
królowej Jerozolimy. Ponadto 
wywodzi się stąd liczny krąg 
zasłużonych biskupów, teolo-
gów, literatów i artystów oraz 
autorytetów życia publiczne-
go.

Obecnie, miasto stanowi 
centrum kulturalne i ekono-
miczne. Niestety w swych 
dziejach było wielokrotnie do-
świadczane przez trzęsienia 
ziemi, m.in. w 1694 i 1980 r. Za 
każdym razem bardzo na tym 
cierpiała tutejsza katedra św. 
Gerarda. Po tym pierwszym z 
końca XVIII w., została odbu-
dowana błyskawicznie. Nato-
miast w 1707 r. po całkowitym 
wypaleniu na skutek pożaru, 
na polecenie papieża Benedyk-
ta XIII odbudowano ją dopiero 
w latach 1725 – 1728. Niestety, 
ale w dniu 23 listopada 1980 
r., na skutek trzęsienia ziemi, 
ponownie została doszczętnie 
zniszczona i kolejny raz docze-
kała się odbudowy. Jeśli w roku 
1861 miasto było zamieszkane 
przez 8.208 osób, a w 1950 r. 
nawet przez 10.496 osób, to 
w 2011 r. żyło w nim jedynie 
5.568 osób.

Gerard Majella był czwar-
tym dzieckiem spośród pięcior-
ga rodzeństwa (obok trzech 
starszych sióstr), tutejszej pro-
stej i ubogiej rodziny. Od chwili 
urodzenia był bardzo choro-
witym i dlatego praktycznie 
natychmiast został ochrzczony 
w pobliskim kościele katedral-
nym. Nosi on wezwanie św. 
Gerarda - biskupa, którego li-
turgiczne święto obchodzono 
w mieście uroczyście w dniu 30 
maja. Czczono go jako patrona 
miasta, m.in. nosząc w procesji 
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figurę tego belgijskiego bene-
dyktyna i zarazem francuskie-
go biskupa. Nic więc dziwnego, 
że pobożni rodzice dla swego 
syna wybrali właśnie to imię. 
Wspomniani rodzice to Domi-
nik, z zawodu krawiec i matka 
Benedykta z domu Gajella. Byli 
oni autentycznymi chrześci-
janami i powszechnie szano-
wanymi mieszkańcami. Matka 
szybko odkryła u swego syna 
głęboką wrażliwość na świat 
duchowy i nabierała przekona-
nia, że jest to dziecko wybrane 
przez Boga. Dlatego też uczyła 
go bezgranicznego zaufania 
Bogu - Miłości. Często zabierała 
go na Msze św. i nabożeństwa 
do kościoła katedralnego oraz 
na pielgrzymki do sanktuariów 
maryjnych.

życiowa konieczność
wczesnej samodzielności
i odpowiedzialności

W zasadzie nie byłoby po-
wodu, aby o nim mówić, jeśli po-
traktowalibyśmy Gerarda jedy- 
nie po ludzku. „O wartości czło-
wieka nie stanowi jego skutecz-
ność czy wygląd: wartością jest 
on sam, ponieważ został stwo-
rzony i umiłowany przez Boga” 
(Benedykt XVI – 2 IV 2006 r.). 
Był to bowiem chłopiec i mło-
dzieniec niepozornej postury, 
wątłego zdrowia i w zasadzie 
tylko symbolicznie wyeduko- 
wany. Przeżył wyjątkowo trud-
ne dzieciństwo, ponieważ je-
go rodzina najpierw często do-
świadczała biedy, a w dodatku 
wcześnie utraciła swego ojca i 
żywiciela. Gerard już jako dziec-
ko wyróżniał się wyjątkową 
pobożnością. Co więcej, także 
jego dzieciństwo upłynęło pod 
znakiem szczególnych łask da-

nych mu przez Boga. W typo-
wym dla tego stulecia wieku 
poszedł jako dziecko do szkoły 
i był pilnym uczniem. Mając  
10 lat przystąpił do pierwszej 
komunii świętej. Młody Gerard 
bardzo wcześnie zaczął akcep-
tować poniżenia i prześlado-
wania, ucząc się przyjmować 
je jako momenty dopuszczone 
przez Boga dla jego duchowe-
go wzrostu i dobra. Starał się 
akceptować wszystko, jako wy-
raz swej miłości do Boga. W ca-
łym jego życiu nie znajdujemy 
jakiegoś jednego, wyjątkowe-
go przełomu lub nawrócenia. 
W przypadku Gerarda można 
mówić jedynie o trwającym 
procesie wzrastania w auten-
tycznej miłości do Boga i ludzi. 

Po śmierci swego ojca, któ-
ry niestety nie zdążył przyuczyć 
syna do zawodu, zaledwie 12-
letni Gerard stał się już z ko-
nieczności odpowiedzialnym 
za utrzymanie całej rodziny. 
Podjął więc naukę krawiectwa 
u miejskiego krawca Pannuto. 
Ten z kolei rzemieślniczą for-
mację Gerarda powierzył opie-
ce czeladnika. Niestety był on 
wrogo nastawiony do religii 
i często niesłusznie oczerniał 
Gerarda jak adepta krawiec-
twa. Ukończywszy 16 lat, przez 
prawie trzy lata (w okresie 
1741-1744) był kamerdyne-
rem Klaudiusza Albini (*17 I 
1679 Mura Lucano + 25 VI 1744 
Conza), biskupa Lacedonii w 
latach 1736-1744. Znano go w 
mieście jako 60-letniego pra-
łata, bardzo wymagającego, o 
wyjątkowo władczym, autory-
tarnym i kapryśnym charakte-
rze. Dodajmy, że poprzednicy 
Gerarda na tym stanowisku 
byli w stanie utrzymać się jedy-
nie przez trzy tygodnie. W tym 

czasie już z całą wyrazistością 
ujawniła się jego pobożność i 
duchowość eucharystyczna, a 
następnie także pasyjna (mi-
łość do Jezusa Opuszczonego 
i Ukrzyżowanego. Całymi go-
dzinami potrafił przebywać 
przed tabernakulum. W nawie 
bocznej katedry znajdował 
się polichromowany i złoco-
ny krucyfiks z XVI w. Należy tu 
podkreślić, że Krzyż – jak głosił 
Benedykt XVI „jest streszcze-
niem życia Jezusa”. Jan Paweł 
II głosił, że bez Tej „największej’ 
Miłości, która się wyraziła przez 
Krzyż, […] życie ludzkie nie ma 
ani korzenia, ani sensu” (Homi-
lia na Błoniach Krakowskich 10 
VII 1979 r.). Gerard gorliwie roz-
wijał swoją więź i nabożeństwo 
do Matki Bożej. 

Z chwilą śmierci biskupa 
Klaudiusza, Gerard osiągnął 
już wiek dojrzałości – czyli 18 
lat. W tym czasie odkrywa-
my jego życiowe aspiracje. I 
tak już po raz drugi próbował 
on wstąpić do kapucynów w 
Muro Lucano. Jego wujek O. 
Gajella był ich przełożonym w 
prowincji Lukania. Niestety i 
tym razem z powodu wątłego 
zdrowia odmówiono mu przy-
jęcia. Następnie w wieku 21 lat 
usiłował zostać pustelnikiem. 
Wreszcie zamieszkał u swego 
wuja i otworzył własny zakład 
krawiecki. W ten sposób utrzy-
mywał swoją matkę, siostry i 
ubogich. Za swoją pracę pobie-
rał jednak jedynie symboliczne 
opłaty. Nadal uczył się również 
innych zawodów. Przez cały ten 
czas pochłaniało go jedno go-
rące pragnienie, aby poświęcić 
się na wyłączną służbę Bożą. 
Mając dobry kontakt z kano-
nikiem miejscowej katedry, 
często pozostawał w niej nocą 

na wielogodzinne medytacje i 
adoracje przed tabernakulum 
i krzyżem. W okresie Wielkiego 
Postu w 1747 r., usiłując jak naj-
bardziej wiernie upodobnić się 
do Chrystusa, podjął surowe 
pokuty. Uczestniczył też w Mi-
sterium Męki Pańskiej. W maju 
tego roku doświadczył głębo-
kiej, mistycznej relacji z Maryją. 
W tym samym roku przyczynił 
się także do dwóch cudownych 
uzdrowień, dziecka z oparzo-
nym ramieniem i ciężko chorej 
służącej.

Wierny uczeń założyciela
redemptorystów 
św. alfonsa liguori 
w latach 1749-1755

Po upływie kolejnych dwóch 
lat, w dniu 13 kwietnia 1749 r. 
do miasteczka Muro przybyła 
grupa 15 misjonarzy redemp-
torystów, aby przeprowadzić 
misje w trzech tutejszych para-
fiach. Gerard bardzo gorliwie w 
nich uczestniczył. Był niezwy-
kle zbudowany ich gorliwością, 
świętością, pokorą i ubóstwem. 
Podobnie jak to już miało miej-
sce przed rokiem, kiedy to dwaj 
redemptoryści kwestowali w 
tym mieście. Gerard ponownie 
był przeświadczony, że to jest 
życiowa droga i dla niego. Po-
prosił więc o przyjęcie do zgro-
madzenia redemptorystów, ale 
ich przełożony o. Paweł Cafaro, 
mając na uwadze wątłą sylwet-
kę i słabe zdrowie kandydata, 
początkowo nie zgadzał się na 
jego prośbę. W końcu jednak 
ustąpił. Nie mniej zgodnie ze 
swym odczuciem do rektora 
domu zakonnego w Deliceto 
napisał: „Wysyłam wam postu-
lanta, całkowicie nieużytecz-
nego, jeśli chodzi o pracę z 

Św. gerard Majella, obrazek 
pamiątkowy (XX w.).

obraz Św. gerarda Majelli u bram świątyni podczas lewitacji, w otoczeniu licznych 
potrzebujących, chorych i ubogich.

Relikwiarz św. gerarda Majelli  
w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.



24  Ziemia Kłodzka nr 240/ lipiec 2014

powodu jego kruchej postawy. 
W sumie tylko dodatkowe usta 
do wykarmienia, ale w żaden 
sposób nie potrafiłem się go 
pozbyć”. Na krok o wstąpieniu 
do redemptorystów Gerard 
zdecydował się wbrew rodzi-
nie, ale na skutek głębokiej 
wiary, wierności swemu sumie-
niu i wytrwałości. W efekcie, 
23-letni Gerard uciekł potajem-
nie z domu, chociaż w Muro 
uważany był za dobrze wycho-
wanego, godnego zaufania i 
pełnego honoru młodzieńca. 
Uciekając z domu, na parape-
cie okna pozostawił kartkę ze 
zdaniem: „Mamo wybacz mi, 
odchodzę, aby zostać świętym. 
Zapomnijcie o mnie”. Dodajmy 
za Benedyktem XVI, że „być 
świętym znaczy żyć w bliskości 
z Bogiem, żyć w Jego rodzinie”. 
Ta radykalna decyzja podjęta 
przez Gerarda świadczy o tym, 
że pociągała go ewangeliczna 
droga życia, którą tak precyzyj-
nie nakreślił św. Alfons Liguori 
założyciel redemptorystów. W 
jego duchowości, w centrum 
uwagi znajdowały się głównie: 
miłość do Chrystusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie, 
heroiczna wierność Woli Bożej 
oraz nabożeństwo do Matki 

Bożej. 
W 1749 r., kiedy Gerard 

osiągnął już wiek 24 lat, został 
warunkowo przyjęty do zgro-
madzenia redemptorystów, za- 
łożonego przed zaledwie 17 
laty przez św. Alfonsa Marię 
Liguoriego, a zatwierdzonego 
przez Stolicę Apostolską jedy-
nie rok wcześniej. Odtąd żył on 
już jako postulant w klasztorze 
ojców redemptorystów w De-
liceto k/Foggi, ale dopiero po 
sześciu miesiącach mógł nosić 
zakonny habit. Nowicjat odby-
wał pod kierunkiem sługi Boże-
go o. Pawła Cafaro, który adep-
tom do zakonu stawiał bardzo 
wysokie wymagania. Po trzech 
latach, w dniu 16 lipca 1752 r. 
Gerard Majella złożył pierwsze 
śluby zakonne. Został przyjęty 
do zgromadzenia redempto-
rystów, ale jedynie w bardzo 
pokornym wymiarze, tzn. „po-
mocniczego brata”. Młode zgro- 
madzenie świętowało w tym 
roku 30-lecie swego istnienia. 
Pomimo, że we wspólnocie za-
konnej była to pozycja bardzo 
niska, to Gerard nie ukrywał 
swego zadowolenia. 

Odtąd coraz bardziej po-
chłaniało go pragnienie nawra-
cania jak największej liczby dusz 

i przyjścia z pomocą osobom 
cierpiącym z powodu ludzkiej 
biedy. Jego życie obfitowało 
w liczne dary charyzmatycz-
ne, wizje mistyczne i przeżycia 
oraz uzdrowienia wielu cho-
rych, niekiedy po uczynieniu z 
wiarą znaku krzyża na ich ciele. 
Współczesny mu redemptory-
sta Antonio Tannoia, a później 
jego biograf, podkreślał zarów-
no konsekwentny wysiłek Ge-
rarda na rzecz upodobnienia 
się do Jezusa Ukrzyżowanego, 
jak też głęboką relację łączą-
cą go z Maryją oraz heroiczną 
wierność dla charyzmatu Zało-
życiela. 

Z całą pewnością nie był 
on typem reformatora życia 
społecznego i dlatego wielkie i 
nierozwiązane problemy nadal 
pozostawały otwartymi. To jed-
nak wychodząc z klasztoru, z 
powodu pełnienia różnych po-
winności, coraz lepiej poznawał 
położenie okolicznych miast i 
wsi oraz życie poszczególnych 
rodzin i osób doświadczanych 
ubóstwem, chorobami, epide-
miami, ignorancją oraz wyko-
rzystywaniem ze strony boga-
tych. 

Młody brat Gerard jedno-
czył się z położeniem napo-

tykanych oraz odwiedzanych 
ludzi i dodawał im odwagi, 
pogody ducha i nadziei. Od-
wiedzał chorych, udawał się do 
brzemiennych matek, dodając 
im odwagi i chrześcijańskiej 
nadziei. Uczył, że w każdej ro-
dzinie wiara i miłość stanowią 
jedną skuteczną odpowiedź i 
lek na cierpienie. Miłość, mię-
dzy innymi poprzez bliskość, 
dzielenie się, wsparcie, rodzi 
liczne pozytywne efekty soli-
darności budującej jedność w 
rodzinie.

Brat Gerard był wrażliwy 
nie tylko na cierpienie ludzi, 
ale zarazem dostrzegał też 
trudne położenie zwierząt do-
mowych. Stąd to na przykład 
uczył właściwego traktowania 
i pielęgnowania mułów, któ-
re w owym czasie były bardzo 
często używanymi środkami 
komunikacji. Odwoływano się 
do nich zwłaszcza w terenie, 
gdzie nie było żadnych dróg i 
ścieżek. 

Jednym słowem, ten po-
czątkowo postrzegany w zako-
nie jako „nieużyteczny darmo-
zjad”, z każdym dniem stawał się 
autentycznym bratem i wielce 
skutecznym misjonarzem ludu. 
Przemierzając dolinę Sele, roz-

Bazylika św. gerarda w Materdomini, przebud. w 1974 r. wg projektu arch. g. Rubino.
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winął nawet w opuszczonych 
wioskach wielkie dzieło ewan-
gelicznego apostolatu. Wszy- 
stkim, których napotykał po-
darowywał bogactwo swego 
życia religijnego. Swą otwarto-
ścią i żarliwą posługą udowad-
niał, że każda chwila spędzona 
przed Bogiem jest cenna, gdyż 
regeneruje serce i synchroni-
zuje je z Jego Wolą i Miłosier-
dziem. Przy Bogu, w autentycz-
nej osobowej przyjaźni, uczył 
się być prawdziwie sobą i w 
konkretny sposób być darem 
i pomocą dla innych. Bez słów 
realizował on zasadę głoszącą, 
że „kto nie daje Boga, ten daje 
za mało”. Co więcej, od dziecię-
cych lat ujawniał nie tylko em-
patię, ale też dary mistyczne, 
które prowadziły go do głębo-
kiego zjednoczenia z Bogiem. 
Jak każdy mistyk kochał on 
przyrodę i zróżnicowane po-
stacie piękna. 

coraz bardziej doskonałe
upodabnianie się 
do zbawiciela

Podróżując z Fogii w kierun-
ku na Materdomini spotykamy 
miejscowość Deliceto (Iliceto), 
w której od 1744 r. istniał klasz-
tor redemptorystów. Spośród 
sześciu i pół lat przeżytych w 
tej rodzinie zakonnej, aż przez 
pierwsze pięć, to właśnie ten 
klasztor był głównym domem 
brata Gerarda. Jedynie krótko 
przebywał on w Neapolu, a od 
czerwca 1754 r. w klasztorze 
przy sanktuarium maryjnym 
Materdomini - Caposele, gdzie 
zakończył swe krótkie ziemskie 
życie. W niewielkiej odległości 
od jego klasztoru znajdują się 
miejscowości, które odegrały 
znaczą rolę w dziejach młode-
go zgromadzenia redemptory-
stów: Scala, Ciorani, Pagani, Ca-
stellammare, Napoli. W zakonie 
tym brat Gerard nie tylko, że 
szybko pozbył się fałszywej ety-
kiety ”nieużyteczny”, ale stał się 
wręcz skarbem wspólnoty. Był 
on wzorem brata pracującego 
za czterech i z pasją żyjącego 
duchowością ojców redemp-
torystów. Gerard miał wielką i 
zdrową ambicję, żeby zawsze i 
we wszystkim pełnić plan Bo-
żej Miłości, Wolę Bożą. 

Ten prosty i skromny brat 
zakonny był nie tylko wspania-
łym i wręcz tytanicznym pra-
cownikiem, ale zarazem pełnił 
liczne posługi i bardzo zróżni-

cowane zawody. „Brata nieuży-
tecznego” posyłano do wielu 
redemptorystowskich klaszto- 
rów, gdzie robił dosłownie 
wszystko. Był tam m.in.: kucha-
rzem, ogrodnikiem, krawcem, 
murarzem, cieślą, kucharzem, 
snycerzem figur sakralnych, 
furtianinem, zakrystianinem, 
sprzątaczem stajni i infirma-
rzem. W ten tak konkretny 
sposób, dawny „nieużyteczny 
brat” w sposób niezwykle kon-
sekwentny starał się być darem 
dla innych, spełniając Wolę Bo- 
żą. Heroicznie posłuszny, umar-
ły dla swego ja, a głęboko zanu-
rzony w Bogu, rozsiewał wokół 
siebie miłość, nadzieję i pokój.

Brat Gerard przejawiał też 
zdolności muzyczne i poetyc-
kie, zamiłowanie do plastyki i 
dekoracji. Niekiedy na polece-
nie przełożonych zajmował się 
także sprawami administracyj-
nymi, jako swego rodzaju eko-
nom. Posyłano go do urzędów, 
aby otrzymać chociażby ze-
zwolenia na przeprowadzenie 
publicznej zbiórki, w której 
sam nieraz uczestniczył. 

Zobowiązany do organi-
zowania publicznych zbiórek, 
tzw. kolekt, kwest, wykorzy-
stywał te sytuacje, aby nawią-
zywać bezpośrednie kontakty 
z ludźmi, wspomagać ich w 
dziele nawrócenia i pojednania 
pomiędzy sobą (łagodząc spo-
ry), a w klasztorach wzbudzać 
zapał do życia według chary-
zmatu swego założyciela. Jego 
osobowość podbijała serca, za-
chowanie sprawiało zadziwie-
nie i podziw, a pokora zawsty-
dzała. Młody brat Gerard jak 
przysłowiowy „cyklon” zmieniał 
duchowe oblicze regionu Kam-
panii. Swym głębokim i auten-
tycznym życiem wewnętrznym 
czynił więcej dobra, niż nieje-
den płomienny kaznodzieja. 

 Często towarzyszył on ka-
płanom i przełożonym zakon-
nym w ich podróżach misyj-
nych. Był doradcą duszpasterzy 
i teologów, a także kierowni-
kiem kandydatów i kandydatek 
do życia zakonnego. Niekiedy 
prowadził również pielgrzymki 
studentów teologii. Mimo sła-
bego zdrowia, do końca swego 
życia chętnie spieszył z pomo-
cą i wszystkim okazywał deli-
katną życzliwość. Gerard był 
coraz bardziej lubiany przez 
współbraci za swoją dobroć 
dla wszystkich. Wielkie uznanie 
brat Gerard znajdował nawet u 

biskupów sąsiednich diecezji. 
Byli to między innymi: Teodoro 
Basta biskup Melfi oraz Giusep-
pe Nicolai, ordynariusz diecezji 
Conzo (1731 - 1758), znany z 
konsekwentnej realizacji re-
form trydenckich. To właśnie 
ten biskup, w 1746 roku św. 
Alfonsowi Marii Ligouriemu (a 
więc redemptorystom) powie-
rzył opiekę duszpasterską w 
sanktuarium maryjnym „Mater 
del Signore” w Materdomini.

życiowa próba i przejście
do domu Ojca

Papież Benedykt XVI w la-
pidarny i precyzyjny sposób 
ukazuje głęboki sens ludzkie-
go doświadczenia. Stwierdził,   
że „trudne momenty życia sta-
nowią przede wszystkim pró- 
bę i sprawdzian jakości wiary 
każdego człowieka – jej stało-
ści, czystości, zgodności z ży-
ciem”(Homilia wygłoszona w 
rocznicę śmierci Jana Pawła II 
3 IV 2006 r.). W roku 1754, czyli 
zaledwie na rok przed śmier-
cią, duchowy kierownik brata 
Gerarda polecił mu sformuło-
wać na piśmie swe najgłębsze 
życiowe pragnienie. Gerard 
napisał wówczas: "kochać Pana 
Boga z całego serca; zawsze 
być zjednoczonym z Bogiem; 
wszystko czynić dla Pana Boga; 
kochać wszystkich ze względu 
na Pana Boga; wiele dla Pana 
Boga cierpieć; jedyne co się w 
życiu liczy, to pełnienie woli 
Bożej". Bardzo szybko potwier-
dziła się w jego życiu zasada, 
że prawdziwa świętość, czyli 
doskonałość w miłości musi 
przejść próbę krzyża. 

Jeszcze w tym samym 1754 
roku Gerard Majella przeszedł 
przez ciężką duchową próbę, 
dzięki czemu jeszcze bardziej 
umocnił swoją więź z Jezusem 
Opuszczonym i Ukrzyżowa-
nym. W konsekwencji nabył on 
szczególnej duchowej mocy 
pomagania matkom i ich dzie-
ciom. Po raz pierwszy tego ro-
dzaju pomocy doświadczyła 
pewna kobieta umierająca w 
Senerchii (prowincja Avelino), 
a następnie córka rodziny Piro-
falo, w pobliżu Oliveto Citra w 
prowincji Salerno.

Wśród religijno - charyta-
tywnych posług brata Gerarda, 
wskazać należy między innymi 
doradzanie dziewczętom, pra-
gnącym wstąpić do jednego 
z pobliskich klasztorów, m.in. 

benedyktynek w Corato, kar-
melitanek w Ripacandida lub 
redmptorystek w Foggii, oraz 
wspomaganie ich w znalezie-
niu wymaganego wówczas po- 
sagu. Jedną z nich była  
Nerea Caggiano, która po kilku-
dniowym pobycie w klasztorze 
nie tylko, że oczerniła zakonni-
ce, u których przebywała, ale 
zniesławiła też i samego brata 
Gerarda. Napisała bowiem do 
św. Alfonsa Marii Liguoriego. 
Założyciela Kongregacji Prze-
najświętszego Zbawiciela (Re-
demptorystów), a od 1762 r. 
także Biskupa Sant'Agata dei 
Goti, list, w którym oskarżyła 
brata Gerarda o popełnienie 
grzechów nieczystych z młodą 
dziewczyną, córką rodziny, w 
której domu często zatrzymy-
wał się on podczas misjonar-
skich podróży. Święty Alfons 
Maria Liguori wezwał Gerarda 
do miejscowości Nocera dei Pa-
gani (nazwa używana do XVI w. 
do 1806 r.), żeby wytłumaczył 
się z tych oskarżeń. Brat Gerard 
zamiast się bronić, to na wzór 
swego Boskiego Mistrza, po-
kornie milczał. W konsekwencji 
groziło mu nawet wydalenie 
ze zgromadzenia. Ostatecznie 
spotkała go dotkliwa kara po-
legająca na przeniesieniu do 
domu nowicjatu w Ciorani oraz 
do klasztoru w Materdomini-
Caposele; zakazie utrzymywa-
nia jakichkolwiek kontaktów 
duszpasterskich ze światem ze-
wnętrznym oraz zakazie przy- 
jmowania Komunii świętej. Na- 
tomiast sam Gerard dodatko-
wo poprosił o pozbawienie go 
przywileju służenia do Mszy 
św.

Po pewnym czasie, ta była 
nowicjuszka Nerea poważnie 
zachorowała, a po swym na-
wróceniu, z własnej woli napi-
sała do św. Alfonsa, że jej oskar-
żenia wobec brata Gerarda by-
ły wymyślonym oszczerstwem. 
Odwołanie kar przywróciło mu 
poprzednie funkcje apostol-
skie. Gerard Majella nie tylko, 
że nie powiedział oskarżyciel-
ce żadnego negatywnego sło-
wa, ale co więcej nie został on 
ani duchowo zraniony, ani nie 
pogrążył się w smutku lub w 
przygnębieniu. W końcu nie 
przeżywał też specjalnej rado-
ści, gdy został uniewinniony. 
W tego typu sytuacjach czuł, 
że spełnia się wola Boża i to 
mu wystarczało. Bowiem żył 
według wyznawanych przez 
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siebie zasad ewangelicznych: 
„wiara jest moim życiem, a ży-
cie jest dla mnie wiarą” oraz 
„Boża wola w niebie, wolą Bożą 
także i na ziemi”. Konsekwent-
na, heroiczna wiara, posłuszeń-
stwo, wyjątkowa cierpliwość, 
tak bardzo łagodne, ale pełne 
miłości nieprzyjaciół, a zara-
zem zwycięskie milczenie brata 
Gerarda, w sumie stało się nie-
zwykle cenną lekcją, która wy-
warła budujący wpływ na całą 
zakonną wspólnotę. Osiągnął 
on więcej, ponieważ bardziej 
miłował Trójjedynego Boga. 
Współbracia brata Gerarda byli 
coraz bardziej przekonani, że 
mają w klasztorze świętego, 
dlatego prosili go o spisanie 
zasad i reguł swego życia.

Niestety, pomimo młode-
go organizmu, zdrowie spala-
ne surową ascezą, głębokim 
życiem wewnętrznym i dyna-
miczną pracą charytatywno-
apostolską, zaczęło gwałtownie 
słabnąć. W roku 1755, kiedy to 
Gerard osiągnął zaledwie wiek 
29 lat, ponownie znajdował się 
w klasztorze Materdomini k/ 
Caposele. Organizował w tym 
regionie zbiórki i rozdzielał po-
karm licznym rodzinom, które 
z powodu wyjątkowo ostrej i 
śnieżnej zimy, dotkliwie głodo-
wały. Na początku września, w 
trakcie kwestowania, nabawił 
się groźnych chorób zakaźnych 
- malarii, czerwonki i gruźlicy. 
Umieszczono go w klasztornej 
infirmerii, bowiem wystąpi-
ły wielce niepokojące bóle w 
klatce piersiowej, wewnętrz-
ne krwawienia, plucie krwią i 
biegunka. Po niespodziewanej 
poprawie stanu zdrowia, z my-
ślą o podtrzymaniu i ratowaniu 
jego zdrowia, przełożeni za-
konni posłali brata Gerarda do 
Materdomini w okolicach Avel-
lino z nadzieją, że klimat górski 
być może zdoła go wzmocnić. 
W sierpniu 1755 r. brat Gerard 
był już głęboko przekonany, że 
dni jego życia są policzone. Za 
zgodą przełożonego, naprze-
ciw jego łóżka powieszono 
wielki krucyfiks, przed którym 
brat Gerard często trwał w 
kilkugodzinnej ekstazie. Nato-
miast, na drzwiach jego celi, w 
charakterze apostolatu i zara-
zem testamentu, powieszona 
została kartka z wyznaniem, 
na miarę tytułów wielkich dzieł 
św. Alfonsa Założyciela: "Tutaj 
spełnia się wolę Bożą, tak jak 
chce Bóg i jak długo On będzie 

tego chciał". Główną przyczy-
ną niedyspozycji brata Gerarda 
była niezdefiniowana wówczas 
gruźlica płuc. Stanowiła ona 
niebezpieczną chorobę także 
i w XIX wieku. Oprócz zgonu 
wielu milionów ludzi, spowo-
dowała śmierć licznych przed-
stawicieli świata kultury, m.in.: 
muzyków, takich jak Fryderyk 
Chopin; poetów: Alfred de 
Musset, Giacomo Leopardi, 
Giuseppe Giusti, Wolfgang Go-
ethe, itd.

Brat Gerard był w zgroma-
dzeniu redemptorystów kró- 
tko, bowiem zaledwie trzy lata. 
Zdołał jednak poczynić gi-
gantyczne kroki ku świętości. 
Przejście do domu Ojca doko-
nało się z 15 na 16 października 
1755 r. Zmarł w otoczeniu tutej-
szych ojców i braci. Poruszony 
do głębi zakrystianin, zamiast 
zgodnie ze zwyczajem uderzyć 
w mały dzwon pogrzebowy, by 
przekazać tą wiadomość i we-
zwać do modlitwy, wykorzystał 
duże dzwony świąteczne. 

rozwój kultu 
i kanonizacja

Po śmierci brata Gerarda 
ludność pobliskich regionów 
jak - Irpinia, Basilicata i Puglia 
oraz południowych Włoch na-
tychmiast uznała go za święte-
go. Co więcej, od tej chwili za 
jego wstawiennictwem działy 
się cuda prawie w całych Wło-
szech. Niezwykłe łaski otrzymy-
wali także wierni, licznie zatrzy-
mujący się na modlitwę przy 
jego grobie w Materdomini-
Caposele, przy którym powsta-
ła bazylika mniejsza pod jego 
wezwaniem. Aktualnie jest to 
główne centrum jego kultu. W 
duszy nie tylko włoskiego ludu 
postać zawsze przyjaznego 
brata Gerarda pozostawiła nie-
zatarte piętno, które przetrwało 
do naszych czasów. Świadczą o 
tym liczne uroczyste celebra-
cje i pielgrzymki ku jego czci. 
Powyższe fakty skłoniły władze 
zakonne do rozpoczęcia proce-
su kanonizacyjnego. Z różnych 
względów został on opóźniony 
o ok. 80 lat. Nie mniej w 1893 
r. papież Leon XIII zaliczył bra-
ta Gerarda w poczet błogosła-
wionych, a papież św. Pius X w 
1904 r. uroczyście wpisał go do 
katalogu świętych.

Do dzisiaj, kult świętego 
brata Gerarda pozostaje wielce 
żywym, zwłaszcza na obszarze 

prowincji Avellino, w miejsco-
wościach, które nawiedzał. By- 
ły to zwłaszcza: Deliceto, Ma-
terdomini, Muro Lucano, Vietri 
di Potenza, Pescopagano, Po-
tenza, Monopoli, Molfetta, Pie-
dimonte Etneo, Sant'Antonio 
Abate, Lanzara. 

Kult świętego przybie-
rał różne formy, m.in.: imiona 
chrzcielne, wezwania kaplic i 
kościołów oraz bazylik i sank-
tuariów, a także szpitali i klinik 
położniczych, bractwa i stowa-
rzyszenia (np. od 1903 r. l'As-
sociazione delle Gerardine w 
Lanzara), żeńskie zgromadze-
nia zakonne, patronat miast i 
regionów. Znajduje swój wy-
dźwięk w sztukach plastycz-
nych, literaturze, filatelistyce 
oraz bywa przedmiotem mi-
steriów religijnych, spektakli i 
wydarzeń kulturalnych.

zamiast zakończenia

Św. Gerard Majella żył jako 
brat zakonny w pierwszej poło-
wie XVIII w. i w krótkim okresie 
życia - 29 lat, będąc mistykiem 
głównie w oparciu o chary-
zmat zgromadzenia redemp-
torystów (wiara w Boży plan 
miłości, czyli w Wolę Bożą, wia-
ra w Opatrzność Bożą i ewan-
geliczna maryjność) w pełni 
zrealizował swoją tożsamość. 
Niezwykle ofiarnie spełniał on 
posłannictwo tejże rodziny za-
konnej: apostolat pośród naj-
bardziej ubogich i potrzebują-
cych oraz apostolskie i maryjne 
kształtowanie nowego człowie-
ka i nowego społeczeństwa. Do 
dzisiaj uchodzi on za jednego z 
największych cudotwórców w 
dziejach Kościoła, a obok zało-
życiela i rozkrzewiciela św. Kle-
mensa Hofbauera jest trzecim 
z kolei świętym Zgromadzenia 
Redemptorystów. Ta prawdzi-
wa historia życia, ukazuje nam 
jak mimo zewnętrznych prze-
ciwności w realiach XVIII w., po-
śród codziennych spraw i prze-
ciwności wzrastała świętość i 
kultura dawania oraz miłości. 

Bł. Gerharda Hirschfeldera, 
wybitnego przedstawiciela du-
chowieństwa ziemi kłodzkiej, z 
Włochem św. Gerardem Majel-
lą łączy wiele, a przede wszyst-
kim szereg filarów chrześcijań-
skiej duchowości. Są to: miłość 
do Jezusa ukrzyżowanego, sy- 
nowski szacunek do Najświęt-
szej Maryi Panny, doskonałe 
pełnienie Bożej woli, nieustan-

na modlitwa oraz troska o god-
ność osoby, położenie rodzin 
i młodzieży, bowiem, jak to 
głosił Jan Paweł II - człowiek 
w każdej epoce jest „podsta-
wową drogą Kościoła”. Zacho-
wane źródła, w tym również i 
korespondencja, świadczą o 
ich głębokiej duchowości i ory-
ginalnej osobowości. Obydwaj 
byli pasterzami, ale na różny 
sposób. Cechowała ich ducho-
wa głębia, ale też pragnienie 
niesienia Ewangelii wszystkim, 
zwłaszcza ubogim, przez gło-
szenie jej słowem i przykładem 
życia. Uosabiał ich głęboki hu-
manizm, zdolność przyjmowa-
nia ludzi, okazywania im zrozu-
mienia, dawania ludziom od-
czuć, że darzy się ich osobistą 
uwagą i miłością. Charaktery-
zowała ich głębia ducha, płyną-
ca z kontemplatywnego serca 
zwróconego ku Bogu, a z dru-
giej strony prostota zachowań 
i życia. Obydwaj w wyjątkowo 
krótkim czasie dojrzeli do peł-
ni człowieczeństwa i świętości, 
bowiem w wieku zaledwie 29 i 
35–ciu lat. Jednym słowem, w 
krótkim czasie posiedli wiele - 
tzn. mądrość. 

W opinii Benedykta XVI mą-
drość to „rozumienie tego, co 
najważniejsze. To dostrzeganie 
tego, co istotne. Oto na czym 
polega mądrość wiary. Nie 
jest to posiadanie mnóstwa 
szczegółowych wiadomości. 
Taka wiedza jest konieczna w 
każdym zawodzie. Mądrość, 
to dojrzenie ponad wszystkim 
szczegółami tego, co istotne 
w życiu: jak być osobą? jak bu-
dować przyszłość?” (wywiad 
dla Radia Watykańskiego 14 
VIII 2005 r.). Jednym słowem 
„mądrość chrześcijańska to 
mądrość krzyża” (Benedykt XVI 
do młodzieży akademickiej 10 
II 2007 r.).

Papież emeryt – Benedykt 
XVI w swym przemówieniu 
do uczestników kongresu zor-
ganizowanego przez Komisję 
Episkopatów Wspólnoty Eu-
ropejskiej – COMECE, mówiąc 
o milczącej apostazji Europy, 
ostrzegał przed śmierciono-
śnym skutkami współczesnych 
zagrożeń cywilizacji chrześci-
jańskiej. Budził odpowiedzial-
ność, formułując kluczowe py- 
tania: „Czy nie dziwi fakt, że dzi-
siejsza Europa z jednej strony 
chce się uważać za wspólnotę 
wartości, a z drugiej – jak się 
wydaje – coraz częściej negu-
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je istnienie wartości uniwer-
salnych i absolutnych? Czy ta 
szczególna forma „apostazji” 
– najpierw od samej siebie, a 
potem od Boga – nie prowadzi 
do zwątpienia we własną toż-
samość?” (24 II 2007 r.).

Z kolei do uczestników se-
sji naukowej zorganizowanej 
przez Kongregację Wychowa-
nia Katolickiego w dniu pierw-
szym kwietnia 2006 r. powie-
dział: „Jeśli odejdzie od Boga, 
człowiek nie będzie mógł w 
pełni zrozumieć siebie same-
go. Oto powód, dla którego 
nie wolno pomijać religijnego 
wymiaru ludzkiej egzystencji, 

gdy przykłada się rękę do bu-
dowania Europy trzeciego ty-
siąclecia”.

Niestety, ale nadal z przy-
krością odnotowujemy bole-
sne fakty, że bez otwartych 
deklaracji, po cichu, wielu przy-
wódców państw, a także orga-
nizacji europejskich przyjęło i 
nadal przyjmuje zasady jedno-
znacznie wykluczające praw-
dy i wartości ewangeliczne z 
życia społecznego. Mają oni w 
pogardzie kulturę i moralność 
na nich zbudowaną. Całym 
narodom narzucają „gorset 
ateizmu” oraz „tęczową nowo-
mowę”, usiłując ukształtować 

nowy porządek i typ nowego 
człowieka, ale już bez odniesie-
nia do Boga. W efekcie cywili-
zacja chrześcijańska ulega de-
strukcji od wewnątrz. Niszczą ją 
ci, którzy przede wszystkim jej 
zawdzięczają swoją tożsamość. 
Smutne, a zarazem tragiczne 
jest to, że przyczyniają się do 
tego ludzie, którzy w demokra-
tyczny sposób zostali powołani 
do jej obrony.

Święci i błogosławieni każ-
dej epoki byli i są budowniczy-
mi i wychowawcami Europy. 
Uczyńmy wszystko, aby ich 
głos i świadectwo nie tylko nie 
zaginęły lub przeminęły bez 

echa, ale przeciwnie - rozświe-
tliły przyszłość jednoczącej się 
Europy. Niechaj powyższa cha- 
rakterystyka pomoże w lep-
szym zrozumieniu zarówno 
wielkiego duchowego boga- 
ctwa powszechnie podziwia-
nego świętego, jakim jest św. 
Gerard Majella, a także w kon-
sekwentnym odkrywaniu i pre-
zentowaniu bł. Gerarda Hir-
schfeldera, dla którego był on 
pierwszoplanowym patronem 
chrztu św. oraz nieprzemijają-
cej aktualności jego dojrzałych 
decyzji i postaw.
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