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Święty Grzegorz z Nysy (zm. 
ok. 10 I 394 lub 395) wyznawał, że 
„podczas gdy pojęcia stwarzają 
idole, jedynie zachwyt jest zdolny 
uchwycić cząstkę prawdy”. Pozna-
nie Boga jest tajemnicą Bożego 
Objawienia. Francuski filozof i je-
den z głównych przedstawicieli 
chrześcijańskiego egzystencjali-
zmu XX w. - Gabriel Marcel (zm. 
8 X 1973) głosił, że tajemnicy nie 
sposób zracjonalizować, ale moż-
na ją uczynić „źródłem światła”. 
Tajemnica Stwórcy znalazła swoje 
odbicie w zwierciadle stworze-
nia. Bóg ukryty stworzył swoje 
odbicie, człowieka ukrytego, swą 
żywą ikonę. Stąd każdy z nas 
może za Makarym powtórzyć: 
„Wszystko jest w Tobie, Panie, i ja 
jestem w Tobie, przyjmij mnie” (F. 
Dostojewski, Młokos, Warszawa 
1993). Tak więc nie tylko anioł, ale 
w pełni przeniknięty Ewangelią 
człowiek, może być zwierciadłem 
Boga i to nawet w najciemniej-
szych momentach ludzkich dzie-
jów. Dla niektórych ludzi życie w 
pełni zrealizowanych chrześcijan 
może być jedyną Biblią, jaką prze-
czytają.

Przed pięcioma laty, poprzez 
fakt beatyfikacji, Kościół katolicki 
oficjalnie potwierdził, że udzia-
łem męczennika KL Dachau – bł. 
ks. Gerharda Hirschfeldera stała 
się wielka ewangeliczna obietni-
ca: „szczęśliwi czystego serca, al-
bowiem oni będą oglądali Boga” 
(Mt 5,8; zob. Ap 22,3-4). W godzi-
nie nieprzeniknionej „nocy du-
szy” naszego kontynentu, kiedy 
dramatycznym owocem śmierci 
Boga głoszonej przez filozofów i 
ateistyczne ideologie brunatne-
go i czerwonego nacjonalizmu 
oraz komunistycznej walki klas 
była hekatomba zorganizowane-
go cierpienia i śmierci (I i II wojna 
światowa pozbawiły życia aż 100 
mln osób!). Wiele osób wykrzy-
kiwało wówczas pytanie: „gdzie 
był Bóg?”. 

W tych tak bardzo nieko-
rzystnych warunkach, Gerhard 
Hirschfelder (ur. 17 II 1907 w 
Kłodzku) nieślubne dziecko, a 
od 1932 roku czermnieński neo-
prezbiter, którego posługiwa-
nie zbiegło się z czasem dojścia 
Hitlera do władzy, zdołał zreali-
zować swoje człowieczeństwo i 
duchowe piękno. Z pewnością 
w sytuacji braku ojca, solidną 
formację obok wrocławskie-
go alumnatu podarowało mu 
aktywne uczestnictwo w dwu 
katolickich ruchach – „Quick-
born” i w Ruchu Szensztackim. 
Nic dziwnego, że i w jego życiu 
zweryfikowało się powiedzenie 
św. Franciszka Salezego (ur. 28 
XII 1622): „Dobre wychowanie 
to już połowa świętości”. W 
konsekwencji ten młody kapłan 
nie tylko że obronił swoją god-
ność i kapłańską tożsamość, ale 
głównym priorytetem uczynił 
prawdę głoszącą, że „człowiek 
(...) jest pierwszą i podstawową 
drogą Kościoła” (św. Jan Paweł 
II, Redemptor Hominis, 15). W 
czasach szatańskiej nienawiści 
i przemocy, żył i niestrudzenie 
mówił o miłości jako podsta-
wowej posłudze Kościoła. W 
ten sposób włączył się w nurt 
teologii zbawienia przez miłość. 
Doskonale ujął ją prawosławny 
święty Mikołaj Kabasilas (ur. ok. 
1391): „Bóg nadchodzi i wyznaje 
swoją miłość prosząc, by Mu ją 
odwzajemniono… Odepchnię-
ty, wyczekuje u drzwi… W za-
mian za całe dobro, jakie nam 
wyświadcza, pragnie jedynie 
miłości i uwalnia nas od wszel-
kiego długu” (por. Ap 3,20). 
Kabasilas już w XIV w. mówił o 
powszechnym obowiązku świę-
tości w Kościele, która realizuje 
się przez zjednoczenie ze Zmar-
twychwstałym Chrystusem. 

Młodemu ks. Gerhardowi 
Hirschfelderowi możemy na 
pewno przypisać ważne wy-

znanie świętego, wspólnego 
tak dla Kościoła katolickiego, 
jak i prawosławnego, zarazem 
mistyka i mnicha w klasztorze 
św. Katarzyny na Synaju Jan 
Klimaka (ur. ok. 649): „Bóg jest 
dla mnie wszystkim […], to jest 
moje życie […], nic poza tym 
[…] nic innego się nie liczy, nie 
istnieje”. Bezkompromisowym i 
nieugiętym uczyniły ks. Gerhar-
da słowa Jezusa: „Na świecie do-
znacie ucisku, ale miejcie odwa-
gę: Jam zwyciężył świat”(J16,33). 
W konsekwencji przeżywając 
przyjaźń z Trójjedynym Bogiem 
jako „twierdzę wewnętrzną” pod-
jął konfrontację z faszystowskim 
nazizmem szerzącym przemoc 
oraz nienawiść i propagującym 
kult wodza Rzeszy. Niezłomnie 
bronił ludzkiej i chrześcijańskiej 
godności wiernych, w tym naj-
bardziej zagrożonej młodzieży. 
Jest on powszechnie znanym ze 
swej odważnej i bezkompromi-
sowej diagnozy wypowiedzianej 
podczas ostatniej niedzielnej 
homilii: „Kto z duszy młodzieży 
wyrywa Boga jest zbrodniarzem” 
(27 VII 1941 r.).

Świadectwo i  ż yciowe 
przesłanie tego Męczenni-
ka Dachau nic nie straciło na 
swej aktualności, zwłaszcza w 
naszych pośpiesznych i zahip-
notyzowanych przez bożka 
sukcesu i konsumpcji czasach. 
Co prawda - nie mówi się już 
wprost o wyższości i czystości 
jednej rasy, ale za to „poszerza 
się” granice humanizmu i obok 
różnych ideologii propaguje 
się wiarę, że człowiek jest ni-
czym więcej, jak tylko jednym 
z gatunków zwierząt. Przed tą 
groźną tendencją zacierającą i 
niszczącą obraz Boga w człowie-
ku ostrzegał nas św. Jan Paweł 
II mówiąc, że dzisiaj „człowieka 
trzeba bronić przed nim samym” 
oraz że „człowiek nie potrafi już 
dostrzegać samego siebie jako 

kogoś „przedziwnie odmien-
nego” od innych ziemskich 
stworzeń”. Bardziej dosadnie 
wypowiedział się na ten temat 
Benedykt XVI: „spotykamy się 
dzisiaj z dziwną nienawiścią 
człowieka do własnej wielkości”. 

Szerzą się na nasz ych 
oczach groźne fenomeny - z 
jednej strony rosnąca w Europie 
chrystianofobia i język nienawi-
ści, a z drugiej uczłowieczanie 
zwierząt, co w konsekwencji 
oznacza prześladowanie i wy-
kluczanie chrześcijan, a także 
zagubienie istotnej prawdy 
antropologicznej i degrada-
cję człowieka – jego zezwie-
rzęcenie. Co więcej, człowiek 
zredukowany do biologiczne-
go gatunku, nie będzie lepiej 
traktował zwierząt, ale jeszcze 
gorzej. To szatan – niedościgły 
mistrz kłamstwa i manipulacji, 
w każdej epoce chce na różny 
sposób pomniejszyć i zniewolić 
człowieka, często „używając” na-
szego ciała (pożądliwość ciała, 
pożądliwość oczu i pycha ziem-
skiego, światowego życia), jako 
swego szczególnego instrumen-
tu, aby wygrywać swoje diabel-
skie (destruktywne) melodie i 
umacniać cywilizację śmierci. 
W godzinie świata globalizu-
jącego się na oślep, w tunelu 
Europy pogrążonej w „nocy 
duszy”, ale nadal marzącej o 
integracji na miarę godności 
osoby, pilnie potrzebujemy wie-
lu współczesnych świadków i 
proroków, którzy będą nam 
gromko przypominać, że kto z 
duszy człowieka i kultury usuwa 
Boga jest zbrodniarzem!. Jed-
nym z nich jest Benedykt XVI, 
który jednoznacznie nauczał 
że: „Naturę człowieka stano-
wi relacja z Nieskończonym” i 
„Tam gdzie jest Bóg – tam jest 
przyszłość”, a z mocą ostrzegał, 
że: „Tam gdzie zapomina się o 
Bogu, nie ma pokoju”.

ks. prof. Tadeusz Fitych  

BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER ZREALIZOWANY 
CZŁOWIEK TRUDNYCH CZASÓW

„ G ł ó w n y m  d o w o d e m  i s t n i e n i a  B o g a  j e s t  d l a  m n i e  r a d o ś ć ,
j a k ą  o d c z u w a m  n a  s a m ą  m y ś l  o  J e g o  i s t n i e n i u ”

(Francuski filozof René Le Senne ur. 8 VII 1882 zm. 1 X 1954)
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Zaproszenie do spotkań 
z bł. ks. Gerhardem – gigantem 
ducha i „listem Chrystusowym”

Św. Augustyn z Hippony 
nauczał, że chrześcijaństwo 
posiada dwie zasadnicze dro-
gi. Ów Doktor Kościoła głosił, 
że „Kościół zna dwojakie życie 
[…]. Jedno jest w wierze, drugie 
w widzeniu; jedno jest pielgrzy-
mowaniem, drugie wiekuistym 
trwaniem; pierwsze w trudzie, 
drugie w spoczynku; pierwsze 
w drodze, drugie w ojczyźnie, 
w Domu Boga Ojca. Pierwsze 
polega na działaniu, drugie zaś 
jest nagrodą i kontemplacją” (Z 
komentarza św. Augustyna, bi-
skupa, do Ewangelii św. Jana - 
traktat 124, 5. 7). 

Święty Ireneusz z Lyonu (ur. 
130 Smyrna, zm. ok. 220 Lug-
dunum; męczennik i Ojciec Ko-
ścioła) głosił jednoznacznie, że 
pełnię człowieczeństwa stano-
wią ciało, dusza i Duch Święty. 
Ceniony współczesny teolog 
o. Raniero Cantalamessa OFM-
Cap (ur. w 1934) pisze, że „Duch 
Święty jest tym, który sprawia 
fundamentalny „kontakt z bo-
skością”. To On - osobowa miłość 
wzajemna Trójcy Świętej jest 
źródłem każdej komunii, wspól-
noty, dialogu i jedności. Boski 
Duch światła i miłości nasze co-
dzienne, zwyczajne i szare życie 
zanurza w zbawczą Tajemnicę 
Trójjedynego Boga. Co więcej 
Jego dary w nas są niepoliczo-
ne. Duch Święty w oryginalny 
i niepowtarzalny sposób „pra-
cuje” w każdym ochrzczonym. 
Istota Jego działania zawsze 
jest taka sama: umacnia w nas 
priorytet „więcej być niż więcej 
mieć”, pierwszeństwo tego co 

wewnętrzne przed tym co po-
wierzchowne, wirtualne i świa-
towe; przemienia egocentryka 
i grzesznika w dar dla wielu – w 
świętego. To Duch Święty czyni 
człowieka wolnym - jako syna 
lub córkę Boga Ojca, uczy mo-
dlitwy jako relacji z Trójjedynym 
Bogiem, pokonuje naszych we-
wnętrznych i zewnętrznych nie-
przyjaciół, kieruje ku świątyni 
naszego wnętrza, uczy kochać 
ze wzajemnością oraz budować 
autentyczne więzi i braterskie 
solidarne relacje. To on uzdalnia 
nas do niezłomnej walki o wiarę 
w Bożą Opiekę i Miłosierdzie i 
o wewnętrzną wolność, której 
owocem jest miłość i solidar-
ność z wszystkimi, nawet za 
cenę oddania życia. Tak więc 
każdy święty i błogosławio-
ny to tajemnica Trójjedynego 
Boga działającego w ludzkim 
wnętrzu. Stąd to Apostoł Naro-
dów napisze, że chrześcijanie 
są „listem Chrystusowym […] 
napisanym nie atramentem, lecz 
Duchem Boga żywego; nie na 
kamiennych tablicach, lecz na 
żywych tablicach serc” (2 Kor 
3, 2-3). Boski Duch umocnił ks. 
Gerharda Hirschfeldera i uczy-
nił go niezłomnym świadkiem 
prawdy o człowieku, Kościele i 
świecie oraz napełniał tęsknotą 
za nową ziemią i nowym nie-
bem. „Nie ma nic piękniejszego, 
niż poznać Chrystusa i dzielić się 
z innymi przyjaźnią z Nim”. Tak 
w 2011 r. Benedykt XVI zachęcał 
Europejczyków podczas wizyty 
w swej ojczyźnie.

Człowiek, który nie boi się 
ciszy i milczenia, lecz je docenia, 
umie słuchać swego wnętrza, 
sumienia oraz innych. Łatwiej 
pojmuje znaczenie słów, tego 

co sam mówi i co mówią do 
niego inni. Czytanie zarówno 
Pisma Świętego, jak i życia au-
tentycznych świętych i błogosła-
wionych jest niczym innym jak 
tylko słuchaniem mówiącego 
do człowieka Boskiego Ducha, 
mówiącego ludzkim językiem, 
za pomocą zwyczajnych słów, 
zdań, obrazów, wydarzeń…

Mając na względzie fakt, 
że tacy ludzie są wśród nas, 
pragniemy jak najszersze gro-
no mieszkańców i gości Ziemi 
Kłodzkiej zaprosić do wspólne-
go odczytywania tego szczegól-
nego Bożego listu i Daru Nieba 
jakim jest bł. ks. Gerhard Hirsch-
felder (1907-1942). Zachęcamy 
do duchowych spotkań z nim 
i do odkrywania jego dojrzałej 
osobowości, wielkości ducha 
oraz świadectwa o niegasnącej 
aktualności. Sugerujemy dwie 
najbardziej otwarte i dostępne 
dla każdego formy, tzn. pielgrzy-
mek i szlaków kulturowych. Ni-
niejszy tekst stanowi odpowiedź 
na społeczne zapotrzebowanie 
bezpośredniego poznawania 
miejsc formacji i posługiwania 
wybitnego Kłodzczanina, jak też 
miejsca jego kaźni i śmierci w 
KL Dachau oraz uczczenia go i 
wzywania jego orędownictwa 
przy symbolicznym grobie w 
Kudowie - Czermnej. Docelowo 
będzie on częścią dwu odmien-
nych mini przewodników.

Pierwszy z nich dotyczy 
szczegółowego opracowania 
trasy, jak i propozycji głębsze-
go przeżycia pierwszego etapu 
sakralno-kulturowego szlaku bł. 
Księdza Gerarda Hirschfeldera 
na odcinku Kłodzko - Kudowa- 
Zdrój. Poprzez trzy wytyczone 
etapy szlak ten obejmuje całą 

Ziemię Kłodzką. Ów komplek-
sowy „mini przewodnik”, będzie 
wyposażony zarówno w słow-
nik podstawowych terminów 
religijnych oraz ruchów i sto-
warzyszeń katolickich pierw-
szej połowy XX wieku, z którymi 
Kłodzki Duszpasterz Młodzieży 
był związany, zbiór ludowych 
porzekadeł – traktowanych jako 
sapiencjalne i moralne drogo-
wskazy, a wreszcie w małą an-
tologię myśli św. Jana Pawła II 
i bł. ks. Gerarda Hirschfeldera, 
jak też świadectw i opinii na 
temat Męczennika Dachau. 
Całość dopełni symboliczny 
zbiór modlitw.

Drugi mini przewodnik sta-
nowi swoiste vademecum piel-
grzymek z jednej strony do Ku-
dowy-Czermnej, jako głównego 
miejsca siedmioletniej posługi 
kapłańskiej oraz usytuowanego 
tutaj symbolicznego grobu bł. ks. 
Gerharda, a z drugiej również do 
KL Dachau, jako miejsca jego mę-
czeństwa i śmierci. Osobom przy-
bywającym do Kudowy - Czerm-
nej pragniemy zaproponować 
kilka możliwości efektywnego 
wykorzystania czasu i religijnych 
spotkań z ks. Gerhardem oraz z 
sacrum tutejszego krajobrazu. 
W wariancie krótkim będzie 
to jedynie nawiedzenie grobu 
charyzmatycznego duszpaste-
rza młodzieży Ziemi Kłodzkiej, 
Kaplicy Czaszek i parafialnego 
kościoła. Pielgrzymom, kuracju-
szom i turystom dysponującym 
większą ilością czasu dodatkowo 
oferujemy dwie trasy, możliwe do 
pokonania samochodem lub na 
rowerze oraz dwie miejskie trasy 
okrężne, tzn. w Kudowie-Czerm-
nej oraz w Kudowie – Zdroju i 
Zakrzu. Mini przewodnik zosta-

Ks. Augustin Hauffen – prob. Czermnej 1920-39 (archiwum ks. T. Fitych).Ks. Gerhard Hirschfelder – wikariusz Czermnej 1932-39 (archiwum ks. T. Fitych).
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nie wyposażony w płytę CD, na 
której obok antologii podstawo-
wych tekstów biograficznych i 
fotografii, pielgrzym i turysta 
znajdzie zarówno materiały 
multimedialne, jak też prosty 
słowniczek i zbiór modlitw, w 
tym Drogę Krzyżową autorstwa 
bł. ks. Gerharda.

Parafia Czermna jej 
mieszkańcy, miejsca pracy, 
instytucje zabytki

Podejmijmy próbę bliższego 
poznania Czermnej lat 40-tych 
XX w., jako środowiska realizacji 
chrześcijańskiej formacji i posługi 
sakramentalnej pełnionej przez 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Czermna, nazywana po stro-
nie czeskiej, gdzie jest wiele miej-
scowości o tej samej nazwie – 
Wielką lub niemiecką Czermną, 
była od wieków i jest nadal sa-
kralną perłą, duchową stolicą 
Obniżenia Kudowskiego i „sta-
rówką” współczesnej Kudowy- 
Zdroju. Dawna wieś łańcuchowa  
Czermna (1 km od Kudowy) jest 
malowniczo położona na wyso-
kości ok. 400-480 m npm, cią-
gnie się na długości ok. 2,5 km 
wzdłuż potoku Czermnicy i jest 
najstarszą z wsi w Obniżeniu Ku-
dowy oraz jedną z największych 
i najbardziej prestiżowych parafii 
(typu wielowsiowego) dawnego 
kłodzkiego dekanatu. Do 1972 
r. była bezpośrednio zależna od 
archidiecezji praskiej. Parafia p.w. 
św. Bartłomieja Ap w Czermnej 
(najstarsza wzmianka z 1354 r.) 
powstała w drugiej połowie XIII 
wieku, jako tzw. „pokłosie” nie-
mieckiej kolonizacji (w swych 
początkowych granicach obej-
mowała dwa lenna i w konse-
kwencji dwóch patronów). Jej 
pierwszy etap istnienia zbiega 
się ze „złotym” okresem rozwo-
ju diecezji praskiej (tzn. w pełni 
ukształtowanych struktur kościel-
nych, nadania rangi archidiecezji, 
powstania samodzielnej cze-
sko-morawskiej prowincji oraz 
świetlanych rządów arcybiskupa 
Arnošta z Pardubic). Tutejsza pa-
rafia należała do 20-tu najstar-
szych, spośród ówczesnych 43 
okręgów duszpasterskich na 
Ziemi Kłodzkiej (w 1 poł. XX w. 
było ich już 55). Niemalże przez 
cały czas jej istnienia cechował 
ją charakter wielowsiowy, tzn. 
tworzyło ją ok. 4-6 wsi. Po woj-
nach husyckich parafia doznała 
znacznego osłabienia i stała się 
filią miejskiej parafii Lewin Kłodz-

ki. Odrodzenie czermnieńskiej 
parafii nastąpiło dopiero w 1738 
r.. Większość tutejszej ludności 
stanowili Czesi, stąd to w okresie 
czeskiego odrodzenia narodo-
wego tutejsza parafia została 
nazwana „czeskim zakątkiem”. 
Wyżej położoną część Czermnej 
oddzielają dwa pobliskie wzgó-
rza: Świni Grzbiet (528 m npm - 
od strony wschodniej) i Bluszcz 
(od zachodniej). W dolnej części 
Czermnej znajduje się kompleks 
sakralny parafii św. Bartłomieja i 
najważniejsze budynki publiczne. 

W latach 1870-1929 r. wła-
ścicielem samodzielnego już 
dominium Czermna (Tscherbe-
ney) została protestancka rodzina 
Tielsch. Carl Tielsch (ur. 1815 roku 
w Borzu Koło Środy Śląskiej, zm. 
1882) to radca handlowy, który 
w 1845 r. w Starym Zdroju (k/
Wałbrzycha) założył manufak-
turę porcelany i szybko stał się 
jednym z największych nie-
mieckich producentów porce-
lany (Porzellanfabrik C. Tielsch & 
Co; od 1952 r. Zakład Porcelany 
Stołowej "Wałbrzych"). W latach 
1927 - 1941 patronat kościelny 
parafii Czermna należał do Eg-
monta von Thielsch-Reußendorfa 
– właściciela tutejszego szlachec-
kiego folwarku. Po powstaniu w 
Kudowie kameralnego wiejskie-
go uzdrowiska, w krótkim czasie 
uznanego za pierwsze kardiolo-
giczne sanatorium całych Nie-
miec (w 1933 r. Kudowa miała 
1.855 mieszkańców), Czermna 
i pobliskie Góry Stołowe - w na-
turalny sposób - stały się jego 
kulturowo-turystycznym zaple-
czem. Przed wojną bazę nocle-
gowo-gastronomiczną Czermnej 
stanowiło aż osiem pensjonatów 
(m.in. „Haus Hildegard”, „Haus An-
nemarie”); schronisko młodzie-
żowe, sześć gościńców (m.in.: 
„Adolfa Tschöpe”‚ „Zum Grobian”, 
„Hohenzollern”, „Zum Hubertus”) 
oraz kawiarnia Karla Drechslera.

W konsekwencji, od XIX w. 
wieś Czermna miała już charakter 
rolniczo-przemysłowo-letnisko-
wy. Według zestawień z 1935 r. 
sporządzonych przez Gallanta, 
nauczyciela z Czermnej, w tej - 
największej wsi parafii św. Bar-
tłomieja żyło 1812 osób w 252 
rodzinach (979 kobiet i 833 męż-
czyzn). Co więcej aż 96,5 % popu-
lacji Czermnej stanowili katolicy. 
Co ciekawe, w wyżej położonej i 
oddalonej zaledwie o 5 km wsi 
Pstrążna mieszkali obok siebie 
katolicy, potomkowie dawnych 
husytów oraz wyznawcy Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego – lu-
teranie oraz kalwini. Przed 1939 r. 
w Czermnej było ok. 164 rodzin-
nych gospodarstw rolnych, a ok. 
331 mieszkańców było zatrud-
nionych na roli oraz w gospo-
darce leśnej. Jeszcze w okresie 
międzywojennym praktycznie 
w każdym domu pracowano na 
warsztacie tkackim. Nie mniej 
istniały tu już zarówno tkalnie 
mechaniczne Emila Stanke i 
Henricha Pischela (zatrudniały 
ok. 300 pracowników), jak też fa-
bryka papierosów oraz browar, 
trzy młyny zbożowe, cegielnia, 
tartak, kamieniołom, nadleśnic-
two. Funkcjonowało osiem skle-
pów z artykułami spożywczymi, 
a siedem kolejno z warzywami, 
słodyczami, piwem, odzieżą, z 
wyrobami frotte, dewocjonaliami 
oraz rowerami. Działała tu kasa 
zapomogowo-pożyczkowa, 23 
warsztaty rzemieślnicze, stacja 
benzynowa, usługi transportowe: 
samochodowe (2); dorożką (2), 
furmanką (1).

W Czermnej działały liczne 
stowarzyszenia religijne i spo-
łeczne. Istniało tu aż sześć bran-
żowych stowarzyszeń: rolników, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
(eryg. w 1881), rzemieślników, 
byłych żołnierzy, sportowe 
„Sportclub Preuβen 23” z sekcją 
piłkarską i gimnastyczną, klub 
narciarski „Rauhreif”, teatralne, 
które swoje spektakle wystawiało 
w gospodach „Zum Hubertus” i 
„Brauerei”. Ponadto przy kościele 
parafialnym działało kolejnych 10 
stowarzyszeń religijnych, m.in.: 
Stowarzyszenie Caritas, brac-
two Serc Jezusa i Maryi, chór 
kościelny i kapela muzyczna (na 
poziomie muzycznym Czermna 
konkurowała z kłodzkim kościo-
łem parafialnym), Kongregacja 
Maryjna i Dzieci Maryi, Związek 
Katolickich Kobiet, Stowarzysze-
nie Katolickich Robotników (wi-
ceprezesem był ks. prob. A. Hauf-
fen), Stowarzyszenie Katolickich 
czeladników, tzw. „Kolpinfamilie”, 
Jungkolping (ich prezesem był 
ks. Gerhard Hirschfelder), sto-
warzyszenie młodzieży (niem. 
Jungschar, miejscem ich spotkań 
była gospoda „Zum Hubertus”, 
zostali oni rozwiązani z chwilą 
powstania Hitlerjugend).

Aktualnie zabytki i miejsca, 
które warto zobaczyć w Czerm-
nej to: kompleks sakralny tzn. - 
Kościół św. Bartłomieja Ap. (w 
obecnej barokowej formie z II 
poł. XVIII w.), obronna dzwonnica 
bramowa zbudowana w 1603 r. 

(przebud. w 1700 i 17776 r.), 
Kaplica Czaszek z 1776 r., trzy 
Grupy Ukrzyżowania (z 1816, 
1887 i 1891 r.), siedem kamien-
nych kapliczek pasyjnych (tzw. 
Męki Pańskie z 1856, 1862, 
1867, 1877, 1900 i 1903 r. W 
Kudowie-Czermnej istnieje ok. 
100 obiektów małej architektury 
sakralnej, które często odwiedzał 
bł. ks. Gerhard samotnie i wraz 
z młodzieżą, wychowując ją do 
intymnej zażyłości z Bogiem. W 
znacznej części są one usytuowa-
ne przy religijno-kulturowym 
szlaku św. Jana Pawła II i bł. ks. 
Gerharda Hirschfeldera. Godne 
zobaczenia są również: Rucho-
ma szopka Franza Stephana z 
lat 1896-1916; osiedle tkaczy z 
1776 r., budynki: poczty z 1778 
i 1900 r., mansardowej plebanii 
z 1809 r., „starej szkoły” z 1879 r. 
i nowej tzw. „Wielkiej Szkoły” z 
1909 r., tzw. „Gemeindehaus” przy 
ul. T. Kościuszki nr 59 z 1928 r. 
(mieściły się tu: zarząd wsi, urząd 
pocztowy oraz biuro i mieszka-
nie komendanta miejscowej 
straży porządkowej); kompleks 
dawnego Caritasu z 1931 r. (z 
przedszkolem i Domem Senio-
rów); miejsce pierwszej remizy 
ochotniczej straży pożarnej (wraz 
z aresztem); pomnik poległych z 
I wojny światowej z 1926 r.

Z kolei różnego typu współ-
czesne atrakcje stanowią tu m.in.: 
Muzeum Plenerowe tzw. Szlak 
ginących zawodów i pobliska 
Wioska indiańska z małym 
zwierzyńcem oraz łowisko ryb 
przy chałupach sudeckich. Jeśli 
idzie o gastronomię, to w Dolnej 
Czermnej są aż trzy miejsca, w 
których pielgrzymi i turyści mogą 
się posilić oraz cztery sklepy spo-
żywcze, w których można się 
zaopatrzyć w turystyczny pro-
wiant. Również Mała Czermna 
(czes. Malá Čermná) położona 
po stronie czeskiej, dawna mała 
górska wieś rolnicza, a oddalona 
zaledwie o ok. 700 m od kościoła 
parafialnego, gościnnie zapra-
sza także i polskich turystów do 
trzech gościńców.

Proboszcz 
czermnieńskiej parafii

Urząd katolickiego pro-
boszcza w latach 1920-1939 
pełnił ks. Augustin Hauffen 
(ur. 3 VI 1885 w Nowej Rudzie, 
zm. 11 IX 1939 w Czermnej). 
Był on synem rzeźnika, a jego 
krewny Anton Kaufmann 
mieszkający także w Nowej 
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Rudzie przy Theaterstraße 3, 
w latach 40-tych zajmował 
się kupiectwem. Po studiach 
teologicznych we Wrocławiu 
(w latach 1906-1910) w dniu 
20 czerwca 1910 r. został wy-
święcony na kapłana przez ks. 
kard. Georga Koppa. W latach 
1910-16 był wikariuszem w 
Czermnej, a następnie pro-
boszczem w Dusznikach-
-Zdroju (1916-1920), a od 
1920 r. do 11 IX 1939 r., czyli 
aż do śmierci, proboszczem 
Czermnej. Już jako wikariusz 
promował wczesną komunię 
dzieci. W konsekwencji parafia 
Czermna przodowała - pośród 
55 parafii hrabstwa kłodzkiego 
- najwyższą liczbą komuniku-
jących wiernych. W 1936 ks. dr. 
kard. Karl Kasper przeprowadził 
w parafii bierzmowanie mło-
dych ludzi. Przy tej okazji do-
strzegł i docenił wysoki poziom 
duszpasterstwa prowadzonego 
w Czermnej. W konsekwencji, 
praski kardynał w 1937 r. wy-
różnił ks. proboszcza tytułem 
„arcybiskupiego notariusza”. 
Od 1937 r. w schematyzmach 
kościelnych spotykamy jego 
dwa tytuły honorowe: kanonik 
honorowy i arcybiskupi nota-
riusz oraz wzmiankę: członek 
kapłańskiego stowarzyszenia 
od Adoracji Najśw. Sakramen-
tu. Jurysdykcja proboszcza 
Czermnej obejmowała wier-
nych zarówno pięciu okolicz-
nych wiosek, jak i mieszkańców 
wioskowego kurortu Kudowa. 
Stąd to w kręgu obsługi dusz-
pasterskiej znajdowały się także 
domy zakonne sióstr Elżbieta-
nek i Sióstr Służebniczek NMP 
„Diana”, niewielki szpital oraz 
kompleks Caritasu.

29. wikariusz 
czermnieńskiej parafii

W okresie od 1 kwietnia 1932 
do 12 lutego 1939 r., czyli przez 
prawie 7 lat funkcję tutejszego 
wikariusza pełnił ks. Gerhard Hir-
schfelder. Posługiwał u boku ka-
płana mającego 47 lat życia i aż 
16 lat pracy na funkcji probosz-
cza, w tym 22 lata kapłaństwa. 
Znał on doskonale miejscowe 
uwarunkowania i wyzwania, 
bowiem wcześniej przez sześć 
lat (1910-1916) był wikariuszem 
Czermnej, a po powrocie od 12 
lat proboszczem. Ks. Gerhard 
zajmował się tu głównie dusz-
pasterstwem dzieci i młodzieży. 

Dotychczasowi biografowie 
nie podjęli kwestii jego znajomo-
ści języka czeskiego, a co bardziej 
znaczące - nie ukazali w stopniu 
dostatecznym ani autentycznego 
świadectwa wiary, ani licznych 
form gigantycznej pracy dusz-
pasterskiej i heroicznej miłości 
pasterskiej charyzmatycznego 
wikariusza. Młody neoprezbiter 
okazał się być niestrudzonym 
opiekunem młodzieży. Swo-
ją życiową misję realizował w 
trudnych warunkach nazizmu, 
który skutecznie ograniczał dzia-
łalność Kościoła i zawłaszczał 
młodzież dla swych ideologicz-
nych, nieludzkich celów. Nadal 
katechizował on całą młodzież 
w 4,5-tysięcznej parafii. W 1936 
r. do sakramentu bierzmowania 
przygotował aż 770 osób. 

W przeciągu siedmiu lat jedy-
nie w Czermnej ochrzcił prawie 
500 dzieci. Ks. Gerhard otaczał 
opieką duszpasterską członków 
licznych stowarzyszeń i ruchów 
religijnych. W dwu z nich, jak 
np. w ruchu szensztackim, sam 

do końca życia uczestniczył. W 
sumie czermnieński wikariusz 
dał fundamentalne na te czasy, 
świetlane świadectwo, iż miłością 
można pokonać nazizm i każdą 
ideologię. Stąd jego duchową 
charakterystykę doskonale przy-
bliżają natchnione słowa kore-
spondujące z mottem jego pry-
micyjnego obrazka: „Nie posłał 
mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w 
mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża. Nauka 
bowiem krzyża głupstwem jest 
dla tych, co idą na zatracenie, 
mocą Bożą zaś dla nas, którzy 
dostępujemy zbawienia” (1 Kor 
1,17-18) oraz „oni zwyciężyli 
dzięki krwi Baranka i dzięki słowu 
swojego świadectwa i nie umiło-
wali dusz swych - aż do śmierci. 
Dlatego radujcie się, niebiosa i 
ich mieszkańcy!” (Ap 12, 12a).

Pomimo nazistowskich 
ograniczeń, inwigilacji i najść 
ze strony politycznej policji – 
gestapo, ks. Gerhard Hirschfel-
der nie zrezygnował z realizacji 
chrześcijańskiej formacji tutejszej 
młodzieży. W gospodzie „Zum 
Hubertus” jako prezes regular-
nie gromadził czeladników i 
robotników zrzeszonych w „Kol-
pingfamilie” i „Jungkolping”. W 
tym miejscu spotykał się także 
z młodzieżą stowarzyszoną w 
„Jungschar”. Domy 49 członków 
„Kolpingfamilie”, jak i kompleks 
Caritasu, wzniesiony w 1931 r. 
pobliżu parafialnego cmentarza, 
służyły czermnieńskiemu wika-
riuszowi za miejsca spotkań z 
młodzieżą żeńską i męską. W 
okresie letnim ks. Gerhard dla 
ministrantów przeprowadzał 
zbiórki w ogrodzie parafialnym 
i dni skupienia w Dusznikach. Dla 

młodzieży organizował wyciecz-
ki, np. do ruin średniowiecznego 
zamku rycerskiego Homole we 
wsi Zielone Ludowe, pomiędzy 
Lewinem i Dusznikami. W XIX 
w. był on wielką atrakcją dla 
kuracjuszy z Dusznik, harcerzy 
(biwaki i obozy), czeladników 
z „Jungkolping” i ich muzykan-
tów (odpoczynkowe pobyty w 
Bobrownikach, 809 m n.p.m., 
pod Zieleńcem, 4,2 km - ok. 1,5 
godziny marszu z Dusznik). 

Ponadto na rzecz formacji i 
wspólnotowej modlitwy z mło-
dzieżą, charyzmatyczny duszpa-
sterz organizował z jednej strony 
swego rodzaju „zloty gwiaździste” 
na tutejszych ścieżkach i szlakach 
z przydrożnymi kapliczkami. W 
tym celu wykorzystywał on rów-
nież praktykę „Dni Krzyżowych” 
( procesja i modlitwy w inten-
cjach urodzajów przy czterech 
czermnieńskich kapliczkach), jak 
też pielgrzymki tak do lokalne-
go mini sanktuarium w „Zielonej 
Dolinie” (wotum za uratowane 
życia podczas pandemii chole-
ry w 1832 r.), jak też pielgrzym-
ki czermnieńskich wiernych do 
Śląskiej Jerozolimy w Wambie-
rzycach Śląskich. Były one orga-
nizowane dla ok. 300-osobowej 
kampanii pątniczej, każdego 
roku w trzech terminach.

Nie sposób jednak pominąć 
tu faktu, że już pierwsze cztery 
lata ofiarnej posługi ks. Gerhar-
da pośrednio przyczyniły się do 
wyróżnienia księdza proboszcza 
tytułem honorowym przez kurię 
Metropolitalną w Pradze. W tym 
samym czasie także bardzo młody 
ks. Gerhard otrzymał z Pragi swoje 
pierwsze wyróżnienie, tzw. dekret 
pochwalny. Ponadto zwyczajem 
tej parafii było to, że to ks. pro-

Plebania w Czermnej zbud. w 1809 r. (fot. ks. T. Fitych).Osiedle tkaczy w Czermnej (stan z lat 60.; archiwum ks. T. Fitych).
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boszcz osobiście czynił wpisy do 
ksiąg metrykalnych. Interesującym 
pozostaje fakt, że w latach 1932-
1935 w księdze chrztów niezwykle 
często wpisywał adnotację: „Ka-
plan Gerhard Majella Hirschfelder”, 
czyli w pełnym brzmieniu poda-
wał imię i nazwisko pierwszego z 
trzech patronów chrztu tutejszego 
wikariusza. Wielce wymownym 
jest też fakt, że ks. proboszcz w 
krótkim czasie został urzeczony 
charakterem, pogodnym usposo-
bieniem i sposobem ofiarnej pracy 
aktualnego wikariusza ks. Gerhar-
da. W efekcie w 1934 r. tak pisał 
on do ks. prałata Franza Ditterta 
(ur. 10 XII 1857, zm. 18 XII 1937 
wielkiego dziekana kłodzkiego i 
generalnego wikariusza arcybi-
skupa praskiego dla Hrabstwa 
Kłodzkiego w latach 1921–1937, 
który był przewodniczącym Par-
tii Centrum i krytykiem nazizmu): 
„Dotychczas nie miałem jeszcze 
wikariusza, który by pracował w 
sposób godny pełnego zaufania, z 
tak wielką pasją i zadowoleniem. 
Da się go lubić jak brata. Bardzo 
proszę o pozostawienie mi tego 
kapłana.”

Nazistowski znak sprzeciwu 
inwigilacji i opresji

W wyborach do Reichstagu z 
5 III 1933 r. zwycięstwo odniosła 
nacjonalistyczna partia NSDAP i 
wraz z Adolfem Hitlerem przejęła 
władzę w Niemczech. Znaczą-
cym jest fakt, że także większość 
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej 
poparła NSDAP. Ważnie odda-
nych głosów było tu 68.903, z 

tego nazistowska NSDAP otrzy-
mała ich aż 26.594. Dopiero 
drugą co do wielkości liczbę 
otrzymanych głosów zdobyła 
chrześcijańska partia Centrum 
-19.856, a Christlich-Sozialer- 
Volksdienst otrzymał ich jedy-
nie 225. Z kolei w największej 
wsi „czeskiego zakątka” jakim 
była jego „stolica” Czermna (ok. 
2.000 mieszkańców w 1933 r.) na 
NSDAP zagłosowało aż 315 osób, 
a na pozostałe pięć niemieckich 
partii z Centrum na czele oddano 
zaledwie 868 głosów. (Zob. N. 
Bartonitschek, GH – 2, Stolberg 
2007, s. 61).

Neoprezbiter ks. Gerhard Hir-
schfelder pracujący w Czermnej 
od 1932 r. przedstawiał sobą po-
godne i radosne usposobienie, 
ewangeliczne i utalentowane 
kaznodziejstwo, świetlane świa-
dectwo życia według Ewangelii i 
bezkompromisową postawę mo-
ralną. Od początku cieszył się on 
ogromną popularnością nie tylko 
wśród młodzieży, ale i w gronie 
osób dorosłych. Jest oczywistym, 
iż stał się on nie tylko niewy-
godnym dla liderów NSDAP 
forujących kult wodza narodu i 
zarazem propagujących ateizm, 
ale przede wszystkim wyrósł on 
na ich głównego konkurenta w 
coraz bardziej zaciekłym boju o 
duszę młodzieży. Pomimo, że ze 
Słonego, będącej częścią para-
fii św. Bartłomieja w Czermnej, 
wywodził się czołowy polityk 
NSDAP Paul Skoda (ur. 29 VI 
1901 Schlaney; zmarł po 20 IV 
1945; szewc z zawodu), to jednak 
pierwszoplanowym przeciwni-

kiem ideologicznym i głównym 
sprawcą prześladowania księdza 
Gerharda przez gestapo, stał 
się miejscowy przewodniczący 
NSDAP Arno Rogard (pierwotne 
nazwisko Rogowski) urodzony 
02 VI 1895 roku w Dusznikach-
-Zdroju). Był to niewierzący 
nauczyciel, czynny zarówno w 
Czermnej, jak też i w Kudowie w 
ewangelickiej szkole. Mieszkał, 
podobnie jak jego brat Arwed 
Rogowski (ur. 17 VI 1904 Czerm-
na, zm. 1955 Detmold), w Dolnej 
Czermnej pod dawnym nume-
rem 5 (wcześniej - Haus „Lydka”, a 
za jego czasów - Haus „Rogard”), 
po lewej stronie, głównej dro-
gi prowadzącej z Kudowy do 
Czermnej.

Ksiądz Gerhard Hirschfel-
der umacniany duchowością i 
prorocką mądrością założyciela 
Ruchu Szensztackiego oraz od-
ważnymi poglądami wielkiego 
dziekana kłodzkiego ks. prałata 
Franza Ditterta - niezłomnie i w 
ewangelicznym duchu wycho-
wywał młodzież, a jego nauki, 
jak też misteria religijne oraz 
spektakle teatralne cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
nie tylko wśród ludzi młodych. 
Wielką radość i satysfakcję spra-
wiała mu formacja liturgicznej 
służby ołtarza, m.in. poprzez 
tzw. zbiórki ministranckie. W 
konsekwencji na różne sposo-
by próbowano go zastraszać. 
Jego kazania były ostentacyj-
nie notowane, wzywano go 
na przesłuchania. Kilkakrotnie 
został pobity przez faszystow-
skich bojówkarzy. Broniąc trans-

cendentnego charakteru osoby 
ludzkiej, w kazaniach otwarcie 
występował przeciw nazistom. 
Nadal pielęgnował katolickie or-
ganizacje młodzieżowe, które 
miały być zaporą przeciwko sze-
rzeniu się ideologii narodowo-
socjalistycznej. Wokół wartości 
chrześcijańskich gromadził nie 
tylko młodzież z Czermnej, ale 
i z pozostałych pięciu filialnych 
wiosek. Przed 1939 r. kilkakrot-
nie nawiedzał kościół parafialny 
w Lewinie Kłodzkim i Słowem 
Bożym umacniał tamtejszą mło-
dzież, zauroczoną osobowością 
charyzmatycznego prezbitera.

Ks. Gerhard Hirschfelder 
i paradoks ewangelicznego 
ziarna

Kolejne etapy kapłańskiej 
posługi wybitnego Kłodzczanina 
stanowił najpierw już tylko 2-let-
ni okres pracy w miejskiej parafii 
Bystrzyca Kł. (1939-1941) i odpo-
wiedzialna funkcja Duszpasterza 
Młodzieży Ziemi Kłodzkiej. Głów-
ną formą ewangelizacji i animacji 
młodego pokolenia stanowiły 
wielotysięczne pielgrzymki, 
które ks. Gerhard prowadził do 
sanktuarium w Wambierzycach 
Śl., w Bardo Śl., na Górę Igliczną 
i do czeskiego kompleksu klasz-
torno-pielgrzymkowego Hora 
Matky Boží (Góra Matki Bożej) w 
Kralikach (ok. 4 km od granicy z 
Polską w Boboszowie i niedaleko 
od Międzylesia).

Życiowa „godzina” i „Wielki 
Piątek” ks. Gerharda Hirschfel-
dera rozpoczął się w Bystrzycy 

Czermna Grupa Ukrzyżowania (fot. ks. T. Fitych).Symboliczny grób bł. ks. Gerharda H. obok grobu ks. proboszcza A. Hauffena (fot. ks. T. Fitych).
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Kł., zaczął się od aresztowania go 
przez gestapo i czteromiesięcz-
ny pobyt w kłodzkim więzieniu. 
Następnie, przez ostatnie osiem 
miesięcy żył w hitlerowskim 
obozie w KL Dachau, przezna-
czonym do eliminowania za-
równo opozycji politycznej, jak 
i elit, a zwłaszcza duchowień-
stwa, z polskim na czele. Ks. 
Gerhard często doświadczał 
zwycięskiej mocy sługi Pana, 
a jako autentyczny Jego sługa 
- stał się „gładką strzałą”, a jego 
usta były „ostrym mieczem” (Iz 
49,1-7). Życie charyzmatycznego 
Duszpasterza Młodzieży charak-
teryzuje logika ewangelicznego 
ziarna. „Jeżeli ziarno pszenicy nie 
obumrze, zostanie tylko samo” 
(J 2,24). To zdanie przybliża nam 
fundamentalne prawo duchowej 
płodności: trzeba umrzeć, aby 
przynieść stokrotny ewange-
liczny owoc. W Ewangelii, także 
i sam Jezus widzi swoją śmierć i 
mówi nam, że dopiero „Na krzyżu 
przyciągnę wszystkich ludzi do 
siebie” (J 12, 32). 

Pomimo, że upłynęło pół 
wieku od śmierci cenionego 
Kłodzczanina, formowana prze-
zeń młodzież nie zapomniała o 
pasterskiej miłości ks. Gerharda. 
Z końcem lat 90-tych jej przed-
stawiciele przekonali dawnych 

parafian oraz zmobilizowali 
duchowieństwo i hierarchię 
kościelną na rzecz procesu 
beatyfikacji. Uczynili pierwszy 
konkretny krok, czyli zainicjowa-
li proces zbierania świadectw i 
dokumentów oraz ich publikacji.

Proces beatyfikacji księdza 
Gerharda Hirschfeldera został 
podjęty 8 września 1998 r. w 
diecezji Münster. Po dziesięciu 
latach, 19 września 2010 r., Be-
nedykt XVI w osobie ks. kard. 
Joachima Meissnera w uroczy-
sty sposób ogłosił ks. Gerharda 
Hirschfeldera kolejnym beatyfi-
kowanym Kościoła katolickiego. 
W dniu 10 października w Parku 
Zdrojowym w Kudowie-Zdroju 
pod przewodnictwem biskupa 
diecezji świdnickiej Ignacego 
Deca, z udziałem ok. tysiąca 
wiernych z Polski, Niemiec i 
Czech celebrowano dziękczyn-
ną Eucharystię za wyniesienie 
ks. Gerharda Hirschfeldera do 
chwały ołtarzy i w symbolicz-
ny sposób wyrażono fakt uro-
czystego przyjęcia Daru Nieba 
przez diecezję świdnicką. Jest 
on pierwszym błogosławionym 
pochodzącym z terenu młodej 
diecezji świdnickiej, a jego wspo-
mnienie liturgiczne przypada na 
dzień 19 września.

Widokówka - Gospoda Adolfa Tschöpe, usytuowanej na wysokości kościelnej dzwonnicy (źródło witryna internetowa).

Mapka Czermnej – „starówki” Kudowy-Zdroju z lat 50. (oprac. ks. T. Fitych).


