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Symbole i ikony
Ziemi Kłodzkiej

„Kraina Pana Boga i Maryi” 
posiada zarówno swoje symbo-
le, jak też i ikony. Przyrodniczym 
symbolem tego regionu, który 
wyjątkowo często pojawia się w 
zdobniczych motywach archi-
tektonicznych i malarskich de-
tali oraz w literaturze, jest Róża 
Kłodzka. Właściwa polska nazwa 
tego kwiatu to pełnik europejski 
(łac. trollius  europaeus). W rze-
czywistości jest to piękny kwiat 
o zwartych, kulistych płatkach w 
kolorze intensywnej żółtej barwy. 
Roślina ta najczęściej występu-
je na bagiennych łąkach Ziemi 
Kłodzkiej. 

Swoje symbole ma także i 
Kłodzko „stolica” Ziemi Kłodz-
kiej. Stanowią je: herb miasta 
(najstarszy symbol - pojawia-
jący się już w średniowieczu – 
przedstawia  białego lwa ze złotą 
koroną i podwójnym ogonem na 
czerwonym polu); aga miasta 
(ustanowiona dopiero w 1990 
roku w postaci dwóch poziomych 
pasów: żółtego i czerwonego) 
oraz hejnał miasta (odgrywany 
z wieży ratuszowej o godz. 12, 
po raz pierwszy w 1962 r.). Trójje-
dyny Bóg Miłość ukryty w zwier-
ciadle stworzenia, stworzył swoje 
szczególne odbicie - człowieka 
ukrytego, swą żywą ikonę. Do 
tego typu wyjątkowych ikon, któ-
rymi szczyci się Ziemia Kłodzka 
obok wielu zasłużonych pedago-
gów jezuickiego kolegium, jak 
też badaczy i historyków tego 
regionu, architektów, malarzy, 
rzeźbiarzy, twórców kultury 
ludowej (w tym betlejemskich 
szopek), do kręgu wybitnych du-
chownych - obok takich postaci 
jak ks. abp Arnošt z Pardubic i 
ks. prof. Joseph Wittig, zalicza 

się również pierwszego błogo-
sławionego Ziemi Kłodzkiej i 
zarazem jej drugiego męczen-
nika - ks. Gerharda Hirschfeldera 
(ur. 1907 Kłodzko zmarł w 1942 r. 
w KL Dachau). Wybitni duchowni 
Ziemi Kłodzkiej na różny sposób, 
ale poświadczają i ukazują swym 
życiem tę samą prawdę, że wiara 
jest światłem, które rozświetla 
drogę i precyzyjnie prowadzi do 
pełni życia

Krótki, bowiem zaledwie 
dziesięcioletni okres kapłańskiej 
posługi ks. Gerharda (i tylko na 
dwóch placówkach) zbiegł się 
z 12-letnim okresem nazistow-
skiej ideologii i rządów Hitlera 
(zanurzonego w działalność 
okultystycznych i satanistycznych 
organizacji). Bez mała całość tej 
posługi była naznaczona inwigi-
lacją i próbami zastraszania (w 
tym przypadkami pobicia) oraz 
torpedowania działań dusz-
pasterskich ze strony liderów 
NSDAP, Hitlerjugend i funkcjona-
riuszy gestapo. Jednym słowem 
z myślą o forsowaniu nazistow-
skich ideałów: „religii”, wspólnoty 
oraz istot wyższych – Niemców 
jako „nadludzi”, zmierzano do 
„zneutralizowania” i zamrożenia 
kapłańskiej misji utalentowanego 
Wikariusza, aż po wykluczenie go 
z życia społecznego i do �zycznej 
eksterminacji - włącznie. Zasad-
nicza część – siedem lat chary-
zmatycznej posługi wybitnego 
kłodzczanina, miało miejsce w 
Kudowie – Czermnej, a niespełna 
dwa i pół roku w Bystrzycy Kł.. 
Wszędzie gdzie się ks. Gerhard 
pojawiał, wnosił pokój, nadzie-
ję i ożywczy powiew wiatru 
uskrzydlającego młodzieżowe 
duszpasterstwo. Z właściwą 
mu radością i pogodą ducha 
rozwijał duchową wymianę da-
rów budującą wspólnotę i to w 

dynamicznej komunii osób. Nic 
więc dziwnego, że szybko zdo-
bywał serca i przyjaźń dzieci, 
młodzieży, dorosłych, a nawet 
kapłanów. Jego kazania, kate-
chezy, godziny wiary, godziny 
biblijne i pielgrzymki wprawia-
ły w zachwyt zarówno młodych, 
jak i dorosłych. Szybko stawał się 
wzorem chrześcijańskiego age-
re contra i działania bez lęku i 
rezygnacji. Ks. Gerhard szybko 
wyrastał na katechetę i pedago-
ga uczącego świętości. Stawało 
się to tym bardziej niezwykłe, że 
odbywało się to w czasach, kiedy 
zarówno Niemcom, jak i Europie 
narzucano karykaturę Boga  (i o 
360o wywracano pojęcie religii), 
a Chrystusowy Krzyż usiłowano 
zastąpić swastyką – nazistowskim 
symbolem szczęścia i pomyśl-
ności. W efekcie pseudoideały 
wspólnoty i zalecenia nazistow-
skiego rządu coraz bardziej pa-
raliżowały i wygaszały posługę 
Kościoła katolickiego. Przy czym, 
na ostatnim etapie posługi wy-
bitnego prezbitera „Krainy Pana 
Boga i Maryi”  doszły  mu jeszcze 
obowiązki związane z urzędem 
Diecezjalnego Duszpasterza 
Młodzieży, czyli w jeszcze więk-
szym stopniu, ks. Gerhard stał 
się przedstawicielem struktur 
kościelnych Kłodzkiego Deka-
natu, i to związanych z forma-
cją młodzieży, a więc najbardziej 
dla nazistów newralgiczną grupą 
społeczną. Nic więc dziwnego, że 
ks. Gerhard przez cały czas po-
zostawał „pod lupą” gestapo. Nie 
mniej zapał apostolski, otwartość 
i dyspozycyjność dla dzieci, ro-
dzin i dorosłych, jak też nieugięta 
i bezkompromisowa postawa ks. 
Gerharda nie doznały żadnego 
uszczerbku. Nadal w całej pełni 
był sobą – „solą ziemi” i „światłem 
postawionym na górze” (Mt,5,13-

16). To pozwala nam w pełni 
sobie uświadomić, jak bardzo 
był on w swym działaniu zogni-
skowany i zdeterminowany. Był 
on osobą młodą, ale wielkiego 
formatu i  o imponującej sile cha-
rakteru. Paradoksalnie – ale tak to 
bywa u mistyków i świętych – siłę 
czerpał ze swych słabości. Niniej-
szą charakterystykę w znaczący 
sposób dopełnia przytoczone 
poniżej świadectwo jednej z 
bystrzyckich uczennic i współ-
pracownic na forum młodzieżo-
wego duszpasterstwa. Ukazuje 
ono ks. Gerharda Hirschfeldera, 
który do końca pozostał wierny 
tak katolickiej hierarchii, jak i 
doktrynie, moralności i tradycji, 
a z drugiej, nadal był zarówno 
czujnym i poprawnie odczytują-
cym znaki czasu duszpasterzem, 
a zarazem twórczym, kreatyw-
nym i innowacyjnym kapłanem. 

Wkrótce minie pięć lat od 
dnia beatyfikacji ks. Gerharda  
Hirschfeldera, ale niestety  na-
dal pozostaje on mało znaną 
postacią. Stąd to odwołując się 
do biblijnej zasady „drzewo po-
znaje się po owocach” staramy się 
naświetlić nieco lepiej kolejne – z 
praktycznie nieznanych - relacji 
i epizodów życia dawnego By-
strzyckiego Wikariusza. Zarazem 
wykorzystujemy  tu zachodzące 
sprzężenia zwrotne. Wiąże się z 
nim przekonanie, że bez cha-
ryzmatycznego duszpasterza 
młodzieży, bystrzycka uczenni-
ca Urszula Fiedler nie dojrzałaby 
w swych decyzjach do wyboru 
szensztackiej wspólnoty sióstr 
zakonnych jako środowiska 
realizacji jej życiowej misji. 
Z drugiej strony już jej dojrzały 
wybór drogi rad ewangelicznych, 
a następnie wnikliwe świadectwo 
ukazujące jakość i dynamikę apo-
stolatu ks. Gerharda Hirschfeldera 

ks. prof. Tadeusz Fitych  

BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER  
I POKŁOSIE BYSTRZYCKIEGO DUSZPASTERSTWA

„ P o d z i w i a ł a m  g o  z a  t o ,   ż e  n a  p o c z ą t k u  I I  w o j n y  ś w i a t o w e j , 
w  w y m a g a j ą c y c h  o k o l i c z n o ś c i a c h  t r u d n y c h  p o l i t y c z n i e  c z a s ó w , 
p o z o s t a w a ł  w i e r n y  s w e j  k a p ł a ń s k i e j  m i s j i  i  n i ó s ł  ś w i a t ł o  E w a n g e l i i . 
R o b i ł  t o  z  o d w a g ą ,  s i ł ą  i  w y t r w a ł o ś c i ą   -  p e w n y  o b e c n o ś c i  B o g a , 
K t ó r y  b y ł  j e g o  s c h r o n i e n i e m  w  k a ż d y m  n a p o t y k a n y m  n i e b e z p i e c z e ń s t w i e ”

(Siostra M. D Fiedler ISSM)
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w wiarygodny sposób przybliżają 
nam zarówno jego wielką miłość 
pasterską, jak i jego dojrzałą oso-
bowość. Jednym słowem przyto-
czone poniżej świadectwo siostry 
Marii Dorothieldy Fiedler, staje 
się dla nas swego rodzaju „zwier-
ciadłem” duszy, zarówno dla jej 
Autorki, ale zwłaszcza dla daw-
nego Bystrzyckiego Wikariusza.

Jest więc logicznym, że warto 
i trzeba nam nadal odkrywać i 
mówić o wielkiej, charyzmatycz-
nej postaci młodego kapłana - 
„proroka” Ziemi Kłodzkiej. W  bar-
dzo aktualny sposób przemawia 
dzisiaj, również  i do nas jego 
mistyczna mądrość objawiona 
mu przez Ducha Świętego., od-
ważna i sapiencjalna zdolność 
odczytywania znaków czasu i 
bycia sobą. Przemawia, inspiruje 
i umacnia nas jego wrażliwość na 
drugiego człowieka, na sacrum 
i przyrodę, jak też jego pasje te-
atralne i muzyczne oddawane 
na służbę  budowania komunii; 
jego miłość do Chrystusa i Jego 
Kościoła - cierpiącego również 
i w tamtych czasach, zranione-
go grzechami zaniedbań księży 
i świeckich i tym bardziej miło-
wanego jako Ciało Chrystusa. 
Wybitny Kłodzczanin jest rów-
nież cennym świadkiem  żywej, 
dziecięcej wiary oraz przykładem 
wykorzystania wszystkich otrzy-
manych od Boga darów, które 
wniosły swój cenny i szczególny 
wkład, przyczyniając się do du-
chowego wzrostu dwóch wspól-
not para�alnych, członków ru-
chów i stowarzyszeń katolickich, 
napotkanych współwięźniów, 
czyli Kościoła swoich i naszych 
czasów. Zatem bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder mówi do nas na-
dal. Bowiem Trójjedyny Bóg 

od wieków w różnoraki sposób 
przemawiał do ludzi i narodów. 
Dzisiaj dobitnym głosem mówi 
On do  nas przez pierwszego bło-
gosławionego Ziemi Kłodzkiej.

Zabiegi chrześcijan,
aby Krzyż nie stał 
w cieniu swastyki

„Nie bierzcie więc wzoru z 
tego świata, lecz przemieniajcie 
się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe” 
(Rz 12,2)

„Prorok” faszyzmu - Fryderyk 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
jako filozof i filolog klasyczny 
przyznaje, że „najintymniejszą 
zależność” własnej myśli przejął 
od „ducha Lutra”, którego uznaje 
za jedną z „największych głów” 
narodu niemieckiego i nazywa 
„wielkim dobroczyńcą” oraz „pre-
kursorem walki” z tym, co z jest 
związane z wiarą rzymskokatolic-
ką i tradycją grecko-rzymskiego 
myślenia.  W ocenie Nietsche-
go „najbardziej znaczącym” w 
reformacji Lutra jest zwłaszcza 
„obudzenie nieufności względem 
świętych i całej vita contempla-
tiva”. Z tej racji Nietzsche nazywa 
Niemcy „pierwszym niechrze-
ścijańskim narodem Europy”. 
Co więcej, ks. prof. Tadeusz Guz 
twierdzi, że u Nietzschego „Bóg” 
jako „przebóstwiona nicość” jest 
„martwy”. 

Już w 1889 r. 45-letni Nietz-
sche wydał swoje 17-te �lozo-
�czne dzieło pt. "Antichrist", w 
którym zawarł zupełnie nowy 
"katechizm". Co jest dobrem? 
Wszystko co potęguje uczucie 

potęgi, wolę do potęgi, samą 
potęgę człowieka. (...) Słabi i 
nieudolni niech zginą, to pierw-
sze zadanie naszej miłości ludzi. 
(...) Potępiam chrześcijaństwo... 
Kościół żył z biednych, stwarzał 
biedy, żeby je uwieczniać". Nie-
tsche wprowadził także pojęcie 
istnienia istot wyższych "nadlu-
dzi" (Übermenschen) i niższych - 
"podludzi" (Untermenschen).  
Niemiecki przedstawiciel no-
wożytnego antysemityzmu, 
orientalista, biblista i filozof 
kultury - Paul de Lagarde (1827 
-1891, wcześniej nazywał się 
Botcher) stał się u schyłku życia 
antychrześcijańskim i ogłosił 
swoje „Nationale Religion". On 
pierwszy dostrzegał rozkład pro-
testantyzmu i jeszcze bardziej go 
pogrążał. Całkowicie odrzucał on 
bóstwo Chrystusa. Religia na-
rodowa w jego wydaniu miała 
być oparta na jakiejś specjalnej 
pobożności niemieckiej i służyć 
wielkości Niemiec. Głównym 
czynnikiem wzrostu miałoby 
być dobrze pomyślane i syste-
mowo zorganizowane wycho-
wywanie dzieci. Lagarde uważa 
Niemców za naród wybrany, któ-
remu Opatrzność powierza rządy 
nad pozostałymi ludami.  Należy 
zauważyć, że ideowych źródeł   
nazizmu należy się doszukiwać  
w neopogaństwie i okultyzmie. 
Zdaniem polskiego historiozofa 
prof. Feliksa Konecznego obok 
czterech podstawowych cywi-
lizacji (łacińska, bizantyńska, 
żydowska i turańska)  istnieje w 
Europie również piąta - germań-
ska.  Jego zdaniem cywilizację 
germańską można traktować 
jako rozwinięcie lub przetwo-
rzenie cywilizacji bizantyńskiej   
w duchu niemieckim.  

   Adolf Hitler  (1889-1945) 
- od 30 stycznia 1933 r. Wielki 
Kanclerz III Rzeszy - nienawi-
dził katolicyzmu, a w papieżu 
postrzegał osobistego wroga. 
Rzeczywisty, pełen pogardy 
stosunek  do chrześcijaństwa wy-
raźnie ukazują chociażby te oto 
słowa Hitlera:  "Najcięższym cio-
sem jaki kiedykolwiek spadł na 
ludzkość, było chrześcijaństwo... 
Jest ono wynalazkiem  chorych 
umysłowo... plagą podobną do 
sy�lisu". Joseph Paul Goebbels 
– niemiecki minister propagan-
dy i oświecenia publicznego w 
rządzie Adolfa Hitlera pod datą 
24 maja 1942 r. zapisał w swym 
dzienniku, że Wódz III Rzeszy 
planował, że po de�nitywnym 
zwycięstwie militarnym, dokona 
zniszczenia Kościołów chrześci-
jańskich. Co więcej – już w 1942 r.  
Hitler zamierzał zająć Waty-
kan i Państwo Watykańskie. Z 
kolei w opinii papieża Piusa 
XII Hitler był osobą opętaną 
przez szatana, dlatego w wa-
tykańskiej kaplicy odmawiał 
w jego intencji egzorcyzmy, 
a 31 października 1942 roku 
opiece Niepokalanego Serca 
NMP poświęcił cały świat. Na-
leży przy tym wiedzieć, że Eu-
genio Pacelli (późniejszy Pius 
XII) jako nuncjusz apostolski 
w Niemczech (1917- 1929), z 
44 przemówień, jakie w tym 
czasie wygłosił, aż 40 potępiało  
poszczególne aspekty rodzącej 
się ideologii nazistowskiej.

Ponadto w lutym oraz  w 
marcu 1931 r. kard. Faulhaber i 
biskupi bawarscy, biskupi me-
tropolii kolońskiej i fryburskiej 
oraz kard. Bertram z Wrocławia 
ogłosili trzy listy pasterskie po-
tępiające narodowy socjalizm za 

 Bystrzyca Kłodzka. Panorama – w centrum kościół para�alny św. Michała Archanioła (źródło witryna internetowa).
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niewłaściwą postawę w kwestii 
spraw rasowych i państwowych. 
Episkopat Bawarii w liście z 11 
lutego 1931 r. na dwa lata przed 
objęciem władzy przez Hitlera, 
stwierdzał: "Narodowy socjalizm 
zawiera w swoim programie he-
rezje, ponieważ albo odrzuca, 
albo interpretuje w błędny spo-
sób żywotne punkty doktrynalne 
wiary katolickiej. Pragnie on za-
stąpić wiarę chrześcijańską jakąś 
nową koncepcją świata. Kierow-
nictwo narodowego socjalizmu 
stawia rasę ponad religię. (...) To, 
co narodowy socjalizm nazywa 
chrześcijaństwem, nie jest chrze-
ścijaństwem pochodzącym od 
Chrystusa". Do chwili wybuchu 
wojny biskupi niemieccy wydali 
w sumie aż kilkanaście listów po-
tępiających ideologię nazizmu. 
Podczas wojny większość bisku-
pów nie zabierała głosu na tema-
ty polityczne. Niektórzy sympa-
tyzowali z władzą, a niektórzy jak 
wspomniany kard. Faulhaber czy 
biskup Klemens von Galen jaw-
nie sprzeciwiali się nazizmowi, 
narażając nawet swoje życie. W 
1942 r. biskupi niemieccy zgro-
madzeni w Fuldzie wydali list 
pasterski krytykujący narodowy 
socjalizm, który był przedruko-
wywany w krajach alianckich 
jako przykład wewnętrznego 
oporu wobec nazizmu.

W opinii historyka uniwersy-
tetu we Freiburgu - Arkadiusza 
Stempina, w przeciwieństwie do 
Kościoła katolickiego, Kościoły 
protestanckie widziały w Adol�e 
Hitlerze zesłańca Bożego. Co wię-
cej, protestanckie ugrupowanie 
Deutsche Christen (Niemieccy 
chrześcijanie), w okresie narodo-
wego socjalizmu próbowało łą-

czyć chrześcijaństwo z nazizmem 
i otwarcie popierało Hitlera. Pro-
testantyzm stracił bowiem cha-
rakter religii uniwersalnej, stając 
się religią plemienną, a później  
narodową, podporządkowa-
ną państwu, czy panującemu,  
w myśl szkodliwej zasady ogło-
szonej w 1555 r. z racji pokoju 
augsburskiego „cuius regio eius 
religio”.  W protestantyzmie za-
nikł chrześcijański personalizm, 
oparty na pojęciu „osoby” na 
rzecz indywidualizmu opartego 
na pojęciu „jednostki”, którego 
mottem stanowiło zawołanie:  
„Jeden naród, jedna rasa, jeden 
Führer”, a hasło brzmiało: "Niem-
cy naszą misją, Chrystus naszą 
siłą."  Ks. kard. Joseph Ratzinger 
wypowiadając się na ten temat 
napisał: „Fenomen Chrześcijan 
Niemieckich” naświetla charak-
terystyczne zagrożenie, na jakie 
narażony jest protestantyzm w 
obliczu faszyzmu. Luterańska 
koncepcja chrześcijaństwa na-
rodowego, niemieckiego i anty-
łacińskiego, stanowiła dla Hitlera 
dobry punkt wyjścia, zgodny z 
tradycją Kościoła Narodowe-
go, kładącego silny nacisk na 
posłuszeństwo wobec władz 
politycznych, co jest normalne 
wśród wyznawców Lutra. Z tych 
właśnie powodów protestantyzm 
luterański czuł się bardziej zo-
bowiązany niż katolicyzm do 
schlebiania Hitlerowi. Tak błęd-
ny ruch jak „Deutsche Christen 
nie mógłby powstać na bazie 
katolickiej koncepcji Kościoła”. 
Należy podkreślić tu jednak fakt, 
że opanowanie przez nazistów 
Niemieckiego Kościoła Ewan-
gelickiego wywołało sprzeciw 
uczciwych ewangelików, którzy 

założyli własny “Kościół wyzna-
niowy”.

 Zaledwie cztery wieki po 
rewolucji Lutra neopogański 
hitleryzm powie  już o człowie-
ku – „Du bist nichts, das Volk 
ist alles”. W rzeczywistości sam 
nazizm mający okultystyczne i �-
nansowe korzenie odnosił się do 
chrześcijaństwa wrogo najpierw 
cynicznie i instrumentalnie,a po-
tem wrogo i stworzył pseudoreli-
gię, przypominającą bluźnierczą 
karykaturę chrześcijaństwa, z 
własną liturgią w postaci nazi-
stowskiej mszy, z nazistowskimi 
sakramentami chrztu, małżeń-
stwa i pogrzebu. W konsekwencji 
już w 1934 roku niemiecka mło-
dzież zrzeszona w Hitlerjugend 
podczas norymberskiego zlotu 
śpiewała: "Żaden podły ksiądz 
nie wydrze z nas uczucia, że je-
steśmy dziećmi Hitlera/ Czcimy 
nie Chrystusa, lecz Horsta We-
ssela/ Precz z kadzidłami i wodą 
święconą/ Kościół nie rozumie, 
co jest naprawdę cenne/ Ta swa-
styka przynosi zbawienie światu/ 
Chce podążać za nią krok w krok".

Instrumentalne traktowanie 
Kościoła katolickiego przez na-
zizm, ze szczególną wyrazistością 
ujawniło się  przy zawarciu kon-
kordatu ze Stolicą Apostolską. III 
Rzesza zinterpretowała ten fakt 
jako uznanie przez Kościół pań-
stwa narodowosocjalistycznego. 
Konkordat z 20 lipca 1933 r. (wy-
negocjowany przez sekretarza 
stanu kard. Eugenio Pacellego) 
dawał Kościołowi koncesje w 
sprawie szkół wyznaniowych i 
nauczania religii, ale nałożył nań 
dwa zniewalające jarzma: roz-
wiązanie katolickich organizacji 
politycznych i zakaz działalności 

politycznej dla duchownych. Od 
tego momentu,  potęgował się 
cyniczny dramat: nazistowskie 
władze łamały postanowienia 
konkordatu, mnożyły się na-
pady bojówek, duchownym 
wytaczano procesy często pod 
wydumanymi zarzutami nadużyć 
�nansowych i przestępstw seksu-
alnych. Prześladowania dotknęły 
12 tysięcy niemieckich księży, 
setki z nich poniosły męczeń-
ską śmierć.  

W 1933 r. rozpoczęło się 
prześladowanie katolickich 
stowarzyszeń i prasy. Zamknię-
to 9 katolickich dzienników i za-
aresztowano 92 księży. W 1935 
r. zlikwidowano  w szkołach 
modlitwy, a 700 duchownych 
pozbawiono prawa nauczania 
religii. W 1936 r. walka o krzyż 
miała miejsce m.in. w Dolnej Sak-
sonii - w dawnym hrabstwie Ol-
denburg, gdzie 4.000 mężczyzn 
przeciwstawiło się usunięciu 
krzyża z sal szkolnych. W 1937 
roku po ogłoszeniu encykliki "Mit 
brennender Sorge" (pol. „Z pilną 
troską” ), potępiającej nazizm, 
protestującej przeciwko szerze-
niu agresywnego neopogaństwa, 
rozpoczęła się zintensy�kowana 
nagonka zwłaszcza na kapłanów 
katolickich. Pprzed wybuchem 
wojny w KL Dachau uwięziono 
już 447 kapłanów, z czego 411 
katolickich – przy czym katolicy 
stanowili jedynie 1/3 ludności 
Niemiec). Co więcej w refrenie 
piosenki hitlerowskich oddzia-
łów szturmowych SA znalazły 
się m.in. słowa: "Towarzysze z 
oddziałów szturmowych, wie-
szajcie Żydów, stawiajcie księży 
pod ścianę".

W takich okolicznościach  ka-

Bystrzyca Kł.: odwiedziny sodalisek maryjnych - trzech dziewcząt z Czermnej.
Foto: Archiwum ks. T. Fitych

Wambierzyce Śl.: Pielgrzymka młodzieży, ks. G. Hirschfelder stoi na schodach 
pierwszy z prawej. Foto: Archiwum ks. T. Fitych
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toliccy biskupi nadal, co praw-
da nie gloryfikowali ideologii 
nazistowskiej, ale często  - aby 
nie narazić się na zarzut zdrady 
państwa - śpieszyli z deklaracja-
mi lojalności dla państwa Hitlera. 
Niemieccy hierarchowie (z nie-
licznymi wyjątkami) tolerowali 
rabunek kościelnego mienia, oraz 
z poczucia obowiązku wspierali 
kolejne kampanie Hitlera. Bę-
dąc związani przestrzeganiem 
postanowień konkordatu, nie 
mogli protestować w tak waż-
nych „politycznych” sprawach 
jak: sterylizacja, eutanazja czy 
prześladowanie Żydów. Wielce 
wymownymi pozostają do dzisiaj 
słowa, wypowiedziane przez póź-
niejszego kardynała, ale w tym 
czasie jeszcze biskupa Johanna 
Konrada Marii Augustina Felixa 
Grafa von Preysing Lichtenegg-
-Moos na temat przewodniczą-
cego niemieckiego episkopatu 
kardynała Adolfa Bertrama  (1920 
– 1945, wrocławskiego biskupa 
w latach 1914 – 1945). Według 
niego był on bardzo ostrożnym i 
powściągliwym w postępowaniu 
z nazistami. Być może nie chciał 
prowokować „bestii”. „Cnota roz-
tropności ma dla biskupa Wro-
cławia o wiele większą wartość 
niż cnota prawdy”. Co więcej, 
biskupi niemieccy nie docenili 
woli oporu przeciw nazizmowi 
wśród katolików świeckich. Z 
kolei katolicy niemieccy bardzo 
rzadko podnosili głos w obronie 
ludzi niebędących członkami 
Kościoła katolickiego. Opowia-
dając na pytanie: dlaczego tak 
gigantyczne prześladowania i 
potworności wojny mogły się 
zdarzyć w jednym z najbardziej 
kulturowo rozwiniętych państw 
chrześcijańskiej Europy? -  współ-

pracownik Matki Teresy z Kalkuty 
- prof. historii i teologii Donald 
Nicholl (1923-1997) stwierdził 
jednoznacznie, że Niemcom 
zabrakło zdolności rozeznania 
duchów.

Spoglądając w szerszym kon-
tekście na  ówczesne położenie 
nazistowskich Niemiec, należy 
dobitnie podkreślić, że młody ks. 
Gerhard Hirschfelder był (obok 
założyciela i niektórych liderów 
Szensztackiego Ruchu) jednym 
z rzadko spotykanych kapłanów 
odważnego sprzeciwu i ducho-
wego oporu, opierającego się 
na pawłowym zaleceniu  - ”Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) 
oraz na jezuickiej zasadzie age-
re contra (nb. pośrednio świad-
czy o tym także fakt niewielkiej 
liczby niemieckich więźniów w 
KL Dachau). Kolejnym,  również 
bardzo młodym niemieckim 
rzymskokatolickim diakonem, 
który otwarcie krytykował naro-
dowy socjalizm był Karol Leisner 
(ur. 28 II 1915 zm. 12 VIII 1945), 
za co został umieszczony w dwu 
obozach koncentracyjnych. Ak-
tualnie  jest on męczennikiem 
Kościoła katolickiego i błogosła-
wionym. Z kolei w dzień po tzw. 
„Kristallnacht” (Nocy Kryształo-
wej w listopadzie 1938 r. - kiedy 
to spalono żydowskie synagogi) 
proboszcz katedry berlińskiej ks. 
Bernard Lichtenberg modlił się 
za Żydów i w konsekwencji za 
ten akt ludzkiej i chrześcijańskiej 
solidarności zginął w KL Dachau. 
Również i on został wyniesiony 
do chwały ołtarzy. Natomiast w 
kościele protestanckim symbo-
lem antynazistowskiego oporu 
był pastor Martin Niemöller 
(1892–1984),  więzień dwóch 

obozów koncentracyjnych.
Z kolei w Austrii (nb. wyższy 

personel obozów koncentracyj-
nych stanowili naziści wywodzą-
cy się z tego kraju) przykładem 
zorganizowanego ruchu oporu 
był młody, ale bardzo starannie 
wykształcony ksiądz katolicki 
Heinrich Maier (ur. 16 II 1908 
zm. 22 III 1945). W krótkim 
czasie zdobył on doktoraty z 
�lozo�i i teologii. Jest znanym i 
cenionym jako pedagog, �lozof 
i przeciwnik hitleryzmu. Założył 
grupę antynazistowskiego opo-
ru „Maier-Messner-Caldonazzi". 
Jej celem było informowanie 
aliantów o lokalizacji niemiec-
kich zakładów zbrojeniowych. 
Po aresztowaniu przez Gestapo 
ks. Maier był ostatnim straconym 
przed wkroczeniem Armii Czer-
wonej do Wiednia. 

Ujmując rzecz generalnie 
- niemiecki ruch oporu wobec 
nazizmu był bardzo słaby i nie był 
w stanie podjąć zdecydowanych 
działań przeciwko nieludzkiemu 
systemowi III Rzeszy. Co prawda 
współczesna niemiecka propa-
ganda, w ramach tzw. polityki 
„historycznej,” wykreowała jed-
nego z politycznych strategów  
autora nieudanego zamachu na 
Hitlera - płk. Wehrmachtu Clausa 
von Stau�enberga, na symbol 
rzekomego niemieckiego „ruchu 
oporu" podczas II wojny świato-
wej. Ma to po raz kolejny rozmyć 
prawdę, że tzw. niemiecka opo-
zycja w latach 1933-1945 była 
bardzo nieliczna i miała ograni-
czony zasięg.

Tymczasem prawda jest 
taka, że nazistowskie Niemcy z 
jednej strony były przesiąknięte 
mentalnością i kulturą reformacji 
Marcina Lutra nihilistyczną �lo-

zo�ą, okultystyczną działalnością 
masonerii (w 1932 r. istniały aż 
722 loże z 73.360 członków; w 
2012 r. - 485 lóż z 15.300 braćmi) 
oraz pruską dyscypliny, a z dru-
giej istniała tam także katolicka 
mniejszość zaledwie 1/3 narodu, 
która była jednak skrępowana 
konkordatem. Tak więc, de facto 
w Niemczech nie było w pełnym 
tego słowa znaczeniu zorganizo-
wanego ruchu oporu z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Były, co prawda, ale tylko 
pojedyncze przypadki wystą-
pień przeciwko zbrodniczemu 
reżimowi, takie jak np. mo-
nachijska studentka Sophie 
Magdalena School (ur. 9 V 1921 
zm.22 II 1943 Monachium). Jako 
działaczka antynazistowskiego 
ruchu oporu funkcjonowała w 
ramach organizacji „Biała Róża”). 
Organizację tworzyło zaledwie 
pięciu studentów monachijskie-
go uniwersytetu i jeden profesor 
- Kurt Huber. Wychowali się oni w 
katolickich oraz protestanckich 
rodzinach. Jeden z nich Hans 
School w liście ze stycznia 1942 r. 
napisał: „To właśnie chrześcijanie 
muszą dać widoczny znak oporu.  
Czyż po wojnie mamy stanąć z 
pustymi rękami wobec pytania: 
cóż uczyniliście?”. Wspomniani 
studenci dojrzewali w mrocznym 
czasie, kiedy władza niszczyła 
religię oraz drogie im wartości. 
Działali oni z pobudek chrześci-
jańskiego humanitaryzmu, ale 
bardzo krótko  - zaledwie od 
czerwca 1942 r. do lutego 1943 r. 
Czynili to w pokojowy sposób 
bez użycia siły, rozprowadzając 
jedynie ulotki z kilkoma zdaniami 
prawdy. Ostatnia ulotka, której 
nie zdążyli już rozrzucić, była 
donośnym krzykiem rozpaczy: 

Znaczek pocztowy w 100. rocznicę urodzin bł. ks. Karla Leisnera (źródło witryna 
internetowa).

Ks. Gerhard na czele procesji dzieci pierwszokomunijnych w Zalesiu k/Bystrzycy Kł. 
(Foto Archiwum ks. T. Fitych).
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„Krwawa łaźnia, którą niemiec-
ki naród zgotował i codziennie 
urządza w imieniu wolności i 
godności całej Europie, otwo-
rzyła oczy nawet najbardziej 
ograniczonym Niemcom”. Po 
denuncjacji, członkowie „Białej 
Róży zostali skazani przez trybu-
nał ludowy III Rzeszy na śmierć.

Ks. Gerhard wikariusz 
Bystrzycy Kł. w latach 
1939-1941

„Krzyż jest bramą przez
którą Bóg nieustannie
 wchodzi w nasze życie”.
(św. Jan Paweł II, 
Koloseum – 9 IV 1982)

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
dobrze wykształcony, obdarzo-
ny głęboką wrażliwością na 
sprawy ducha, kulturą dialogu 
i solidarności oraz wieloma ta-
lentami muzycznymi i pedago-
gicznymi, w tym mistrzowską 
umiejętnością posługiwania się 
słowem, był umacniany zarów-
no duchowością młodzieżowego 
ruchu Quickborn, a od 1932 r. 
także charyzmatem Ruchu 
Szensztackiego. W znacznym 
stopniu ubogaciła go zarów-
no prorocka mądrość O. Józefa 
Kentenicha Założyciela Ruchu 
Szensztackiego oraz dojrzałe 
świadectwo i oceny sytuacji 
politycznej formułowane przez 
Wielkiego Dziekana Kłodzkiego 
ks. prałata Franza Ditterta, jak też 
jego odważne i odpowiedzialne 
działania na forum chrześcijań-
skiej partii Centrum. W konse-

kwencji wybitny kłodzczanin 
niezłomnie i w ewangelicznym 
duchu, wychowywał młodzież, 
a jego nauki i sposób bycia, 
jak też misteria religijne oraz 
spektakle teatralne cieszyły się 
dużym zainteresowaniem nie 
tylko wśród ludzi młodych. Wiel-
ką radość i satysfakcję sprawiała 
mu formacja liturgicznej służby 
ołtarza. Dramatyczna sytuacja 
spotęgowała się z chwilą, gdy 
w jego kapłańską codzienność 
wkroczyli z przemocą liderzy 
kudowskiego i bystrzyckiego 
NSDAP wraz z tamtejszymi 
strukturami gestapo. Na różne 
sposoby próbowali go inwigilo-
wać, ograniczać i zastraszać. W 
konsekwencji jego kazania były 
ostentacyjnie notowane, a mło-
dego wikariusza często wzywano 
na przesłuchania. Kilkakrotnie 
został on pobity przez faszy-
stowskich bojówkarzy. Broniąc 
katolickiej wiary i transcendent-
nego charakteru osoby ludzkiej, 
w swoich kazaniach otwarcie 
występował przeciw nazistom. 
Nadal niestrudzenie pielęgnował 
on działalność katolickich organi-
zacji młodzieżowych, które miały 
być zaporą przeciwko szerzeniu 
się ideologii narodowosocjali-
stycznej. Wokół wartości chrze-
ścijańskich gromadził nie tylko 
młodzież z Czermnej, ale i z po-
zostałych pięciu �lialnych wiosek, 
a następnie także i bystrzyckiej 
para�i. Przed 1939 r. kilkakrotnie 
nawiedzał zarówno kościół pa-
ra�alny w mieście  Lewin Kł., jak 
pensjonat sióstr szensztackich 
na Zakrzu, gdzie świadectwem 

życia i Słowem Bożym umacniał 
tamtejszą młodzież, zauroczoną 
osobowością charyzmatycznego 
prezbitera.

Kolejne etapy życia i ka-
płańskiej posługi wybitnego 
Kłodzczanina stawały się już 
coraz krótsze. Pierwszy z nich 
stanowił już tylko niespełna 
2,5 -letni okres pracy w miej-
skiej para�i Bystrzyca Kł. (1939-
1941) w funkcji wikariusza oraz 
Duszpasterza Młodzieży Ziemi 
Kłodzkiej, a następne czteromie-
sięczny okres kłodzkiego aresztu 
i wreszcie ośmiomiesięczny okres 
wyniszczania i męczeństwa w KL 
Dachau. 

Najważniejsze formy ewan-
gelizacji i animacji młodego po-
kolenia Ziemi Kłodzkiej przez ks. 
Gerharda Hirschfeldera stanowiły 
wielotysięczne pielgrzymki, które 
ks. Gerhard prowadził do sank-
tuarium w Wambierzycach Śl., w 
Bardo Śl., na Górę Igliczną i do 
czeskiego kompleksu klasztorno-
-pielgrzymkowego Hora Matky 
Boží (Góra Matki Bożej) w Krali-
kach (ok. 4 km od granicy z Pol-
ską w Boboszowie  i niedaleko od 
Międzylesia) oraz propagowanie 
maryjnego stylu życia (Maryja 
została dana Kościołowi jako 
wzór i obrona).

Życiowa „godzina” i takiż 
„Wielki Piątek” ks. Gerharda 
Hirschfeldera, miały miejsce w 
Bystrzycy Kł.. Zainicjował je fakt 
aresztowania go przez gestapo 
oraz czteromiesięczny pobyt w 
kłodzkim więzieniu. Następnie, 
przez ostatnie  osiem miesięcy 
ks. Gerhard żył w systemowo zor-

ganizowanej niemieckiej fabryce 
śmierci, czyli w prototypowym 
obozie w KL Dachau, przeznaczo-
nym do eliminowania zarówno 
opozycji politycznej, jak i elit, a 
zwłaszcza duchowieństwa – z 
polskim na czele. Także i w tym 
miejscu, gdzie jedyną szansą wyj-
ścia miał być krematoryjny komin 
ks. Gerhard często doświadczał 
zwycięskiej mocy sługi Pana.  
W efekcie, życie charyzmatycz-
nego Duszpasterza Młodzieży 
charakteryzuje logika ewange-
licznego ziarna, które jeśli nie 
obumrze pozostaje samo.

Dla pełni obrazu doświad-
czanej przezeń rzeczywistości, 
należy zauważyć, że przy prze-
chodzeniu z parafii w Czerm-
nej do Bystrzycy Kł. ks. Gerard 
stracił swego największego 
przyjaciela – matkę Marię. W 
kręgu bliskich mu osób i przy-
jaciół pozostali jedynie krewni: 
wujek Klemens i kuzynka Ma-
ria mieszkający na Zakrzu (k/ 
Kudowy, Czermnej i Słonego) 
oraz kolega  ze studiów - ks. 
Konrad Leister (ur. 9 II 1908). Był 
on młodszy wiekiem, ale starszy 
o rok święceniami, a od 1938 r. 
pełnił już urząd proboszcza w po-
bliskich Wójtowicach. Ponadto 
w październiku 1939 r. starszym 
wikariuszem bystrzyckiej para�i 
był wyświęcony 27 stycznia 1929 
r. ks. Adolf Langer (ur. 4 XI 1902 
Słone; uprzednio drugi wikariusz 
para�i Św. Michała w Ludwikowi-
cach Kł. k/Nowej Rudy).  Po śmier-
ci dotychczasowego proboszcza 
Bystrzycy Kł., w styczniu 1940 r., 
to on został jego następcą i  po-

Bystrzyca Kł. Ambona kościoła para�alnego  
św. Michała Archanioła. (źródło witryna internetowa).

Bystrzyca Kł.: Ks. Gerhard u zaprzyjaźnionej rodziny Marii i Ericha Pablów na 8 dni przed aresztowaniem (Foto Archiwum ks. T. Fitycha).



17 Ziemia Kłodzka nr -  lipiec-sierpie  

sługiwał na tym urzędzie aż do 
1946 r.. Obaj kapłani  - Adolf i 
Gerhard - bardzo się zaprzyjaźni-
li. Najprawdopodobniej spotykali 
się i znali znacznie wcześniej, bo-
wiem ks. Langer często odwie-
dzał swoje miejsce urodzenia i 
krewnych żyjących w Słonem, 
czyli w para�i św. Bartłomieja w 
Czermnej.

Pomimo utraty matki, nara-
stających prześladowań ze strony 
hitlerowskiego reżimu,  proble-
mów zdrowotnych i powiększo-
nych zadań duszpasterskich ks. 
Gerard pozostał sobą, tzn. tryni-
tarną pełnią miłości, którą starał 
się żyć w relacjach z Bogiem i 
ludźmi. Jego postawę i życiowe 
priorytety doskonale przybliżają 
celne słowa św.  Augustyna bpa: 
„pełnię miłości, którą winniśmy 
się […] wzajemnie kochać, okre-
ślił sam Pan, mówiąc: nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich’” (zob. komentarz do 
Ewangelii św. Jana traktat 84).

Pokłosie maryjnej 
duchowości i stylu posługi 
księdza Gerharda
Urszula Fiedler 
szensztacka siostra 

Uważne studium doku-
mentów zebranych w związku 
z przygotowywanym procesem 
beaty�kacyjnym (Zob. Monaste-
rien. Beati�cationis seu Declara-
tionis Martyrii Servi Dei Gerardi 
Hirschfelder. Sacerdotis Dioce-
sani in odium Fidei, uti fertur, 
Interfecti (1907-1942). Positio 
Super Martyrio, Tipogra�a Gu-
erra s.r.l. Roma 2002 (Congregatio 
De Causis Sanctorum, P.N. 2265) 
jednoznacznie ukazuje wybitne-
go Kłodzczanina jako człowieka 
nowego i starającego się być 
darem dla innych. Inspirowa-
ny maryjną pobożnością, pro-
mieniował jako duszpasterz 
ewangelicznym świadectwem, 
radością, niezłomnym duchem 
i pełną empatii miłością paster-
ską. Był osobą niezwykle dojrza-
łą i zintegrowaną o pogodnym 
usposobieniu i otwartości na-
cechowanej duchem apostol-
skim. Jego głębokie i zarazem 
komunikatywne kazania wierni 
zapamiętywali na całe życie. Mó-
wiąc krótko, od siebie zaczynał 
on autoewangelizację,  a wspie-
rany duchowością co najmniej 
dwóch katolickich ruchów, dał 
świetlane świadectwo człowieka 
nowego. Nawet w godzinie tak 

potężnego „znaku sprzeciwu”, 
jakim był hitlerowski nazizm, 
w odważny bezkompromiso-
wy sposób głosił ewangeliczne 
zasady i kwintesencję chrześci-
jaństwa: „Nie można wierzyć w 
Boga Ojca, nie widząc brata w 
każdym człowieku! Nie można 
iść za Jezusem, nie oddając ży-
cia za tych, dla których poniósł 
On śmierć na krzyżu!” (Papież 
Franciszek, Boliwia 09 VII 2015).  
W konsekwencji, zgodnie z pra-
widłowością: „człowiek naszych 
czasów chętniej słucha świad-
ków, aniżeli nauczycieli” (Paweł 
VI, Evangelii nuntiandi, nr 41), 
w naturalny sposób pociągał za 
sobą ludzi, zwłaszcza młodych. 
W jego otoczeniu odkrywali oni 
prawdziwe człowieczeństwo i 
wolność ducha. 

W systemowy i racjonalny 
sposób wykorzystywał on zarów-
no swoje uzdolnienia, radosne 
usposobienie i temperament, a  
z drugiej charyzmaty i metody 
kościelnych ruchów „Quickborn” 
i od ok. 1932 r. Szensztat, aby 
na wzór Maryi, przez Maryję i z 
Maryją móc kształtować nowego 
człowieka i prowadzić go ku pełni 
życia w Jezusie Zmartwychwsta-
łym. W sposób szczególny, temu 
priorytetowemu celowi służyły, 
tak starannie przez ks. Gerharda 
przygotowywane pielgrzymki, 
które charakteryzowała niezwy-
kle wysoka frekwencja młodzieży 
i jej entuzjazm.

 Co więcej, w Bystrzycy Kł., 
nadal otrzymywał on szensz-
tackie pisma, które następnie 
udostępniał innym osobom, 

otwartym na pogłębioną ducho-
wość. Przede wszystkim sam ks. 
Gerhard  żył  na co dzień tą du-
chowością i w roztropny sposób 
przekazywał ją osobom uznanym 
za najbardziej ku temu dyspono-
wane. Charyzmatyczny Wikariusz 
świadczył i nauczał, że Ewange-
lia jest słowem, które wyzwala, 
przekształca i czyni nasze życie 
piękniejszym. Na obu placów-
kach pięknym i dojrzałym świa-
dectwem swego życia przyczynił 
się do umocnienia wiary, chrze-
ścijańskiej postawy – „więcej być”, 
a wreszcie do wzrostu szeregu 
powołań kościelnych. „U podstaw 
każdego powołania chrześci-
jańskiego – jak naucza papież 
Franciszek – jest zasadnicze po-
ruszenie doświadczenia wiary. 
Wierzyć - to znaczy porzucić sa-
mego siebie, porzucić wygodę i 
bezkompromisowość swego «ja», 
aby skoncentrować nasze życie 
na Chrystusie: jak Abraham po-
rzucić swoją ziemię i wyruszyć z 
ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże 
drogę do nowej ziemi”. Ci którzy, 
aby pójść za Chrystusem, wyszli 
poza siebie – odnajdują życie w 
ob�tości.

Pomimo nazistowskich ogra-
niczeń, zakazów, inwigilacji i prób 
zastraszenia, nadal z pasją trudził 
się katechizowaniem młodzieży 
w kościele, w domach zakonnych 
i u zaprzyjaźnionych oraz zaan-
gażowanych rodzin. Wywoły-
wało to konikty ze szkolnymi 
grupami Hitlerjugend, a lokalne 
gestapo coraz jednoznaczniej i 
z zazdrością widziało w nim nie 
tylko przyjaciela i utalentowa-

nego wychowawcę młodzieży, 
ale wręcz groźnego wroga III 
Rzeszy. W tym krótkim, bowiem 
niespełna 2,5 rocznym, a patrząc 
po ludzku bardzo niekorzystnym 
okresie, potrafił znaleźć czas i 
siły, aby nawet w indywidual-
ny i personalistyczny sposób 
towarzyszyć grupie młodzieży 
szukającej wyższych wartości, a 
poszczególnym osobom służyć 
w roli kierownika duchowego. 

W tym miejscu należy 
podkreślić szczególnego typu 
zasługi ks. Gerharda. Miały 
one miejsce chociażby w du-
chowym procesie dorastania 
do wyboru swego miejsca w 
Kościele, przez jedną z jego  
uczennic – Urszulę Fiedler. W 
nowych, powojennych realiach, 
z wielkim oddaniem realizo-
wała ona powołanie siostry 
szensztackiej. W jej świadec-
twie, zredagowanym po 60-ciu 
latach i to w sposób doskonały 
(pośród świadków procesu be-
aty�kacyjnego często spotyka 
się sformułowanie, że spotkania 
z  ks. Gerhardem Hirschfelde-
rem zapisały się tak wyraziście, 
jakby miały miejsce wczoraj!), 
niemalże namacalnie dotyka-
my tu dzieła formacji nowego 
człowieka. Przypomnijmy, że 
ks. Gerhard i Ruch Szensztac-
ki konsekwentnie realizowali 
dzieło pogłębiania wiary oraz 
typ maryjnego apostolatu, i to 
w bardzo wymagającej godzi-
nie, kiedy w Europie Środkowej 
zmagały się ze sobą dwa nie-
zwykle upiorne  i śmierciono-
śne demony i takież ideologie.

18. dzielnica Wiednia - ulica ku czci ks. dr Heinircha Maiera (źródło witryna internetowa).
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Osoba i dzieje życia 
Urszuli Fiedler 

Siostra Fiedler urodziła się 
19 lipca 1925 r. w Brzegu n/Odrą 
(przed wojną ok. 30 tys. miesz-
kańców, w mieście i okolicy żyła 
polska mniejszość). Na chrzcie 
św. dano jej imię św. Urszuli. W 
domu familijnie była nazywana w 
języku niemieckim Ursel. Z chwilą 
gdy jej rodzice zamieszkali w By-
strzycy Kł. regularnie nawiedzali 
tutejszy kościół para�alny p.w. 
św. Michała Arch. (najst. wzm. z 
1336 r.) i uczestniczyli w życiu 
religijnym parafii. Urszula bę-
dąc 14-letnią uczennicą szkoły 
podstawowej, poznała księdza 
Gerharda Hirschfeldera, kate-
chetę i wikariusza w Bystrzycy 
Kł. (II 1939 – 31 VII 1941). Nie-
bawem Urszula weszła w krąg 
współpracowników duszpasterza 
odpowiedzialnego za młodzież 
Ziemi Kłodzkiej. Po zakończo-
nej formacji szkolnej, do końca 
II wojny światowej pracowała 
na Śląsku jako stenotypistka i 
urzędniczka. 

 W roku 1946 wraz ze swoją 
rodziną zamieszkała w Lippstadt 
(miasto nad rzeką Lippe - liczące 
obecnie ok. 67 tys. mieszkańców, 
w kraju związkowym Nadrenia 
Północna-Westfalia, 60 km na 
wschód od Dortmundu, 40 km 
na południe od Bielefeld i 30 km 
od Paderborn). Pracowała tam 
jako urzędniczka w powiatowej 
administracji. Dzięki dobremu 
usposobieniu, otwartości, jedno-
znaczności, zdecydowaniu, pilno-
ści dokładności i wiarygodności 
szybko zdobyła zaufanie nowego 
otoczenia. Zarazem cechowała 
ją głęboka pobożność i duch 

apostolski.  Nic więc dziwnego, 
że była głęboko zaangażowaną 
w duszpasterstwie młodzieży 
tutejszej para�i. W wieku 25 lat 
wstąpiła  do wspólnoty Sióstr 
Szensztackich. Zakonny postulat 
przeżyła w szensztackim domu 
prowincjalnym Maria Rast w 
Euskirche (miasto powiatowe w 
Niemczech, w kraju związkowym 
Nadrenia Północna-Westfalia, 
w rejencji Kolonia). W dniu 12 
czerwca 1952 r. otrzymała habit 
zakonny. W duchu powierzonej 
jej misji kanonicznej pracowała 
w różnych miejscowościach, naj-
częściej jako tzw. siostra eksterna 
i świecka, w duszpasterstwie lub 
w sekretariatach. 

 W Münster, przez długi okres 
18 lat (1988-2006), siostra Ma-
ria Dorothield Fiedler wspierała 
pracę apostolskiego wizytatora 
ks. prałata Winfrieda Königa. Ze 
szczególną troską towarzyszy-
ła osobom późno w Niemczech 
osiedlonym. Do dziś Sekretariat 
apostolskiego wizytatora wiele 
zawdzięcza jej benedyktyńskiej 
pracy i precyzji. Po ukończeniu 
81 lat życia, w roku 2006 siostra 
M. Dorothield Fiedler została 
przeniesiona do Euskirche (Maria 
Rast). Odtąd wiele czasu spędzała 
w tamtejszym maryjnym sank-
tuarium - kapliczce przymierza 
z TMA, modląc się gorliwie w in-
tencjach powierzanych jej osób. 
Do końca swych dni posługiwała 
w religijnej księgarni. Obecnie 
ze smutkiem notuje się fakt, jak 
bardzo brakuje jej ciepłego i 
serdecznego przywiązania,  tak 
współsiostrom, jak i współpra-
cownikom urzędu wizytatora 
apostolskiego. 

Siostra Fiedler zmarła 7 lipca 

2014 r.,  osiągnąwszy piękny wiek 
89 lat, i zaledwie w kilka dni po 
diamentowym jubileuszu życia 
zakonnego. Została pochowana 
na cmentarzu w Borkach. Wie-
le osób - wyrażając głęboką 
wdzięczność - uczestniczyło w 
mszy pogrzebowej celebrowa-
nej przez aktualnego wizytatora 
osób przesiedlonych do Niemiec 
ks. dr Joachima Gielę (urodzony 
w diecezji opolskiej; studia licen-
cjackie odbył w Instytucie Historii 
Kościoła na KUL), w kaplicy św. 
Andrzeja w tzw. Ermlandhaus w 
Münster. Niestety, mówią dzi-
siaj jej współsiostry z rozrzew-
nieniem, szkoda że wcześniej 
żadna z nas nie przeprowadziła 
z nią obszerniejszego wywiadu 
na temat jej kontaktów z cha-
ryzmatycznym ks. Gerhardem 
Hirschfelderem.

Świadectwo dawnej 
uczennicy o Duszpasterzu 
Młodzieży Kłodzkiej 
i Wikariuszu Bystrzycy Kł.

Dysponujemy  tu jedynie 
listem, który w dniu 10 lutego 
1989 r. dawna uczennica - Urszu-
la Fiedler -przesłała pani Barba-
rze Franke. W tym czasie była 
to już Maria Dorothild - siostra 
zakonna Szensztackiego Insty-
tutu Sióstr Maryi. Jego orygi-
nalna – niemiecka wersja była 
publikowana jedynie w niezbyt 
precyzyjnie oznaczonych frag-
mentach, najpierw przez Panią 
Franke, a następnie przez cenzo-
ra pism religijnych ks. Gerharda 
Hirschfeldera emerytowanego 
ks. profesora Hugo Goeke (zob. 
Gerhard Hirschfelder. Priester 
und Märtyrer, Münster 2010, s. 

145n). W wersji polskiej, fragmen-
ty mało precyzyjnego przekładu 
wspomnianego świadectwa za-
warto w numerze specjalnym pe-
riodyku „Cuda i Łaski Boże” (zob.  
rok 2012,  nr 9, s. 10-11). W tej 
sytuacji po raz pierwszy, przyta-
czam pełny przekład  świadectwa 
i opracowanie mojego autorstwa.

Należy zauważyć, że przed 
60-ciu laty Pani Barbara Franke 
była uczestniczką młodzieżo-
wych mszy św.  celebrowanych 
przez ks. Gerharda w mieście 
Lewin Kł.. Natomiast w latach 
90-tych, stworzyła ona krąg ini-
cjatorów  prac na rzecz procesu 
beatyfikacyjnego wybitnego 
Kłodzczanina współtworzył go 
również przyjaciel ks. Gerharda, 
dawny bystrzycki proboszcz ks. 
Adolf Langer. W tym czasie sio-
stra zakonna Maria Dorothild 
miała już 64 lata życia, ale mimo 
tak wielkiego odstępu czasu, w 
zredagowanym świadectwie 
zdołała bardzo wyraziście  opi-
sać swoje bystrzyckie kontakty 
i doświadczenia sprzed 60-ciu 
lat. W efekcie, w omawianym li-
ście zawarła ona niezwykle wy-
mowne, kompleksowe i cenne 
świadectwo. 

Odpowiadając na retorycz-
ne pytanie  „kim był dla mnie ks. 
Gerhard Hirschfelder w okre-
sie mej młodości?”, napisała:  
„W 1939 r. do miasta Bystrzyca 
Kł. i jej młodzieży parafialnej, 
do której się wtedy zaliczałam 
został posłany ks. Gerhard Hir-
schfelder - Duszpasterz Mło-
dzieży Kłodzkiego Dekanatu. 
Poprzez swoje ewangeliczne 
życie, niewyczerpaną dobroć, 
zrozumienie, dar wczuwania się 
w sytuację napotykanych ludzi, 

Ks. Prob. Adolf Langer – przyjaciel ks. Gerharda Hirschfeldera (źródło witryna internetowa).Siostra M. D. Fiedler ISSM (Foto Archiwum Schönstatt).
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skromność i niegasnącą pogo-
dę ducha, bardzo szybko zdo-
był nasze młodzieńcze serca. Te 
pozytywne cechy kapłańskiego 
usposobienia, tak niezwykłe jak 
na tamte czasy, uczyniły go bar-
dzo popularnym. Odkrywaliśmy 
w nim głęboką duchowość oraz 
duszpasterski zapał i rozmach. 
Był dla nas wysłańcem Boga, 
który swym wielkim sercem 
ogarnął całą młodzież. Poprzez 
służebne kapłaństwo, kazania, 
spotkania, pielgrzymki do sank-
tuariów Matki Bożej Śnieżnej: 
na Górze Iglicznej [niem. Spit-
zberg;  845 m n.p.m., niewielki, 
ale dość stromy, pokryty gęstym 
lasem bukowym i świerkowym 
szczyt w Sudetach Wschodnich, 
w Masywie Śnieżnika] oraz do 
Barda Śląskiego - zdobywał nas 
dla Chrystusa. Każde spotkanie 
z nim było natchnieniem i im-
pulsem na rzecz umacniania i 
wzrostu naszej wiary, bowiem 
zabierał nas z sobą w promienny 
krąg miłości Boga i Maryi. Po-
nadto na plebanii dla wąskie-
go kręgu młodzieży prowadził 
szczególny typ formacji. Zawsze 
promieniował i umacniał nas 
swym pokojem, radością oraz 
duchowym zapałem. W przeko-
nywujący sposób ukazywał nam, 
jak należy odpowiadać na Boże 
wezwanie, płynące z Ewangelii.

Ze swej strony jestem mu 
wdzięczna także i za to, że był 
moim duchowym kierowni-
kiem. Przekazywał mi religijne 
czasopisma, których znaczenie 
odkryłam znacznie później, kie-
dy zostałam siostrą w Szensz-
tackim Instytucie Sióstr Maryi. 
W większości autorami publiko-
wanych w nich artykułów byli 
liderzy Ruchu Szensztackiego. 
Ks. Gerhard był duszpasterzem 
młodzieży Ziemi Kłodzkiej, a ja 
bardzo lubiłam mu pomagać w 
tej posłudze, zawsze kiedy o to 
prosił. Chętnie też wspominam 
jego wizyty w naszej rodzinie. 
W kwietniu 1941 roku, przed 
zakończeniem roku szkolnego, 
skierowano mnie do miejsco-
wości Ponikwa [wieś u podnó-
ża najwyższego szczytu Gór 
Bystrzyckich-Jagodna – 977 m 
n.p.m, w gminie Bystrzyca Kł.) 
w celu odbycia obowiązkowej 
służby wojskowej. Dlatego przez 
szereg tygodni nie mogłam ko-
rzystać z jego kapłańskich rad. 
Latem 1941 r. odwiedził mnie 
w tym miejscu, czym sprawił mi 
ogromną radość. To było nasze 
ostatnie spotkanie. 

Podziwiałam go za to, że na 
początku II wojny światowej w 
wymagających okolicznościach 
trudnych politycznie czasów, po-
zostawał wierny swej kapłańskiej 
misji i niósł światło Ewangelii. 
Robił to z odwagą, siłą i wy-
trwałością - pewny obecności 
Boga, Który był jego schronie-
niem w każdym napotykanym 
niebezpieczeństwie. Wielkim 
cierpieniem nie tylko dla niego, 
ale zwłaszcza dla nas młodych, 
było aresztowanie go [przez ge-
stapo] i osadzenie w kłodzkim 
więzieniu. Moja mama wraz ze 
znajomym skorzystała z okazji, 
aby go tam odwiedzić.

Jego „Droga Krzyżowa”, którą 
napisał w kłodzkim więzieniu, 
stała się testamentem i ducho-
wym dziedzictwem dla naszego 
dalszego życia z Chrystusem. W 
grudniu 1941 r. przetransporto-
wano go do obozu koncentracyj-
nego w Dachau. Przecierpiał tam 
głodowy rok 1942. To był jego 
Wielki Piątek. Jego męka zakoń-
czyła się 1 sierpnia 1942 r. Boża 
Miłość zabrała go do prawdziwej 
ojczyzny w Trójjedynym Bogu. 
Stał się jednym z męczenników, 
którzy podarowali swoje młode 
kapłańskie życie, jako o�arę za 
bezkresną nienawiść hitlerow-
ców do Chrystusa. 

Latem 1978 roku wraz ze 
współsiostrami odwiedziłam 
obóz koncentracyjny KL Dachau 
[wzniesiony przez narodowych 
socjalistów], który miał być 
światem pozbawionym Boga 
i ludzkiej godności. W bezpo-
średni sposób dotknęłam tam 
miejsc wstrząsającego cierpie-
nia i umierania. Spoglądanie na 
miejsca [systemowej] przemocy, 
nieprawości i nieludzkich okru-
cieństw było dla mnie wstrząsa-
jącym przeżyciem. 

Godnym podkreślenia jest 
fakt, że nienaganna postawa, 
integralność wiary i życia ks. 
wikariusza Hirschfeldera, spra-
wiły, że nie tylko młodzi, ale i cała 
para�a św. Michała w Bystrzycy 
Kł. (której podarował nieocenio-
ne wartości) darzyła go bezgra-
nicznym szacunkiem. Jego życie, 
pełne wyjątkowej i serdecznej 
miłości, która wypływała z głębo-
kiej przyjaźni z Bogiem, nie tylko 
dla mnie, ale dla wielu stała się 
niezapomnianym spotkaniem. 
Jego radosna, utalentowana 
osobowość i kapłańska posługa 
pozostały we mnie żywymi aż do 
dnia dzisiejszego, ponieważ tak-
że i o nim można powiedzieć, że: 

„miłość jest silniejsza niż śmierć 
i piekło” (por. w BT: Pnp 8,6b „bo 
jak śmierć potężna jest miłość, 
a zazdrość jej nieprzejednana 
jak Szeol, żar jej to żar ognia, 
płomień Pański”).

Dobry Boże - i Matko Boża 
Najświętsza - spraw, niechaj 
całe dobro, które ks. wikariusz 
Gerhard Hirschfelder uczynił, 
stanie się w pełni owocnym na 
rzecz umacniania Królestwa Bo-
żego na ziemi. Wypada nam w 
księdzu wikariuszu  Gerhardzie 
Hirschfelderze dostrzec przyja-
ciela i współdziedzica Chrystusa, 
a Bogu [Ojcu] pokłonić się i nale-
życie zań podziękować. Jestem 
dogłębnie przekonana, że mo-
żemy go prosić o orędownictwo 
u Bożego tronu. Kiedy powie-
rzamy się jego orędownictwu, 
nie możemy zrobić nic więcej, 
jak tylko przyjąć świetlane świa-
dectwo księdza Hirschfeldera i 
przyzywać pomocy tego, który 
całkowicie żył w Bogu, i w któ-
rym spełniła się Wola Boga.

W tym przeświadczeniu 
umacnia nas także dobrze zna-
na pieśń [liczy 9 zwrotek i jest 
śpiewana podczas liturgicznej 
Uroczystości Wszystkich Świę-
tych  „Wy Przyjaciele Boga”]: „Ihr 
Freunde Gottes allzugleich, ver-
herlicht hoch im Himmelreich, 
// ereht am Trone allezeit uns 
Gnade und Bermherzigkeit…“. 
Tu następuje drukowany podpis 
siostry: „Ursel Fiedler Schwester 
M. Dorothild Schönstätter Ma-
rienschwester“, a poniżej wła-
snoręczny, ale słabo czytelny 
autograf. 

Wolny, zrealizowany 
i świetlany człowiek 
zniewolonych Niemiec 
i Europy

„Bo nie jest światło, by pod 
korcem stało, Ani sól ziemi do 
przypraw kuchennych, Bo piękno 
na to jest, by zachwycało Do pracy 
— praca, by się zmartwychwstało”.

Cyprian Kamil Norwid 
(1821-1883 ), Promethidion

Klamrą spinającą zarówno 
dojrzałe świadectwo bystrzyckiej 
uczennicy i zarazem szensztac-
kiej siostry, z domu Urszuli Fie-
dler, jak też niezastraszonego 
i niezłomnego kapłana – iko-
ny Ziemi Kłodzkiej, mogą być 
zwłaszcza słowa Apostoła Na-
rodów mówiące o chrześcijań-
skiej wolności i duchowej mocy: 
„Któż nas może odłączyć od mi-

łości Chrystusowej? Utrapienie, 
ucisk czy prześladowanie, głód 
czy nagość, niebezpieczeństwo 
czy miecz?  Jak to jest napisane: Z 
powodu Ciebie zabijają nas przez 
cały dzień, uważają nas za owce 
przeznaczone na rzeź. Ale we 
wszystkim tym odnosimy pełne 
zwycięstwo dzięki Temu, który 
nam umiłował” (Rz 8, 35-37).

Podobnie jak wielu świętych, 
tak i bł. ks. Gerharda wyróżnia z 
jednej strony brak lęku i smutku, 
a z drugiej mistyczna przyjaźń 
z Bogiem, mądrość i świętość 
życia, czyli „wysoka miara ży-
cia codziennego”. Te wartości i 
bycie w Bogu, jak w Twierdzy 
Wewnętrznej, umożliwiały mu 
bycie solidarnym i konkretnym 
darem dla wielu. Duchowe ubo-
gacenie przez charyzmaty dwóch 
ruchów katolickich, sprawiło, 
że treścią jego życia było roz-
ważanie prawdy o mistycznych 
zaślubinach pomiędzy Bogiem a 
ludzkością. W konkretny, nama-
calny sposób urzeczywistniły się 
one we Wcieleniu. Podążając za 
liderami szensztackiego ruchu, 
a w efekcie za św. Pawłem, ks. 
Gerhard zrozumiał i dogłębnie 
przeżywał prawdę, że na drzewie 
życia – na Krzyżu, dopełniły się 
zaślubiny Syna Bożego z Kościo-
łem – Jego Oblubienicą. Została 
ona napełniona niezliczonymi 
łaskami i uzdolniona do dawania 
Bogu w każdych okolicznościach 
i warunkach, nowych dzieci, ży-
jących w miłości Ducha Bożego.

Pomimo tak potężnego zna-
ku sprzeciwu jakim był hitlerow-
ski nazizm, z perfekcyjnie zorga-
nizowanym aparatem przemocy 
oraz z gęstą siecią fabryk śmierci, 
a równocześnie w godzinie epo-
kowej walki dwóch demonicz-
nych bestii, jaka rozgrywała się 
na europejskiej arenie, ks. Ger-
hard na miarę posiadanych sił i 
uzdolnień angażował się zarów-
no w obronę, jak i w formację lu-
dzi nowych – „synów światłości” 
(zob. 1 Tes 5,4-5). Stąd w pełni 
uzasadniony sposób, możemy 
do całego jego życia odnieść sło-
wa zaczerpnięte z mistycznej wi-
zji wielkiej niewiasty świetlane-
go średniowiecza i germańskiej 
„prorokini” (Sybilly znad Renu), 
jaką była i jest św. Hildegarda z 
Bingen (ur. 1098 zm. 1179): „Całe 
dzieło, które pragnąłeś i które mi 
powierzyłeś, doprowadziłem 
pomyślnie do końca, i oto Ja 
jestem w Tobie, a Ty we mnie, 
i stanowimy jedno”.


