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Przed nami letnie, waka-
cyjne i urlopowe dni. Z myślą  
o osobach odpoczywających  
na przepięknej ziemi kłodzkiej, 
które przemierzając ją wejdą  
na szlaki turystyczne, a więc 
także i na gęstą sieć dróg dedy-
kowanych św. Janowi Pawłowi 
II oraz bł. ks. Gerhardowi Hir-
schfelderowi, przygotowałem 
lapidarną charakterystykę tej 
wybitnej postaci. Z myślą o uda-
nym integralnym odpoczynku, 
życzę urlopowiczom i turystom 
owocnej przygody duchowej  
i intelektualnej. W tym celu warto 
poświęcić odrobinę czasu, aby 
móc sięgnąć po odpowiednią 
lekturę i pochylić się choćby 
nad wybranymi faktami z dzie-
jów obecności w „Krainie Pana 
Boga i Maryi” obu tych postaci, 
wyniesionych już do chwały oł-
tarzy. Niniejszy tekst proponuje 
odkrywanie zasadniczych rysów 
życiowego przesłania wybitne-
go Kłodzczanina. Nie ukrywam,  
że artykuł ma swoje drugie 
dno, a w sposób lakoniczny od-
słania je porzekadło: „kto z kim 
przystaje takim się staje”. Jest  
to także wyraz uznania, szacun-
ku i wdzięczności dla odwagi  
i determinacji niezłomnego  
ks. Gerharda Hirschfeldera w jego 
staraniach o obronę człowieka 
przed hitlerowskim totalitary-
zmem. W 1968 roku - w dobie 
neomarksistowskiej „rewolucji 
kulturalnej”, zwalczania autory-
tetów i „nonsensownego społe-
czeństwa” oraz manifestowania 
kolejnych przejawów antykultu-
ry, ks. kard Karol Wojtyła broniąc 
prawdy o człowieku, podarował 
nam intelektualną przeciwwa-
gę - książkę „Osoba i czyn”, swoją 
najcenniejszą monografię filo-
zoficzną.

Zachęcając do wejścia  
na szlak wybitnego Kłodz-
czanina, nadmienię jedynie,  
że na całym turystycznym szlaku  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, 
który spina miasto Kłodzko, 
wyodrębnione zostały trzy za-
sadnicze etapy. Pierwszy z nich 

przebiega z Kłodzka przez Wam-
bierzyce do Kudowy – Czermnej 
(łącznie ok. 46 km). Czyli od miej-
sca narodzin do symbolicznego 
grobu Męczennika Ziemi Kłodz-
kiej, poprzez centralne miejsce 
pielgrzymkowe ziemi kłodzkiej  
i trzech pobliskich narodów.  
Na trasie Wambierzyce Śl. – Rad-
ków - Karłów - Kudowa szlak 
przebiega identycznie, z dobrze 
oznakowanym szlakiem św. Jana 
Pawła II. Natomiast na odcinku 
Wambierzyce Śl. – Radków zbie-
ga się z historycznym szlakiem 
czeskich pątników, którzy w XIX 
wieku stanowili aż połowę rzeszy 
ponad 200 tys. pielgrzymów na-
wiedzających sanktuarium trzech 
narodów. Pielgrzymi przybywali 
do Wambierzyc także z dalekiej 
Austrii, w której „austriacka Czę-
stochowa” – Mariazell dała począ-
tek sanktuarium MB Śnieżnej na 
Górze Iglicznej. Krzyżuje się też 
ze szlakiem św. Jakuba Apostoła, 
prowadzącym aż do miasta Com-
postela w północno-zachodniej 
Hiszpanii.

Fizjonomia ciemności 
współczesnego „teraz”

Od wieku rozumu – od koń-
ca XVII do początku XIX stulecia, 

czyli w okresie zdominowanym 
jednostronną wiarą w rozum, to-
czy się w świecie coraz bardziej 
bezpardonowa walka mająca 
na celu podważenie religii jako 
jednego z pięciu filarów każdej 
cywilizacji. Mówiąc krótko, jest to 
bój o duszę człowieka, w który 
- na naszych oczach - w sposób 
instrumentalny zaaranżowano 
m.in. walkę z prawem natural-
nym, negacje podstawowych 
wolności człowieka i tzw. kryzys 
migracyjny. Niezliczeni, i coraz to 
nowi, przewrotni „synowie nocy 
i ciemności” (1 Tes 5,5) stosują 
coraz to bardziej wyrafinowane 
narzędzia, przestrzenie i miejsca 
zbrodni, od filozofii, poprzez pra-
wo, ekonomię, etykę i edukację 
do redefinicji kluczowych po-
jęć i dehumanizacji człowieka,  
a wreszcie od obozu koncen-
tracyjnego do łona matki.  
W systemowy sposób wytworzo-
na została antykultura. W ukry-
tym planie neomarkistowskich 
budowniczych nowego – wy-
emancypowanego, doskonałego 
porządku świata - bez osobowe-
go Boga, ma on spowodować już 
nie tylko „uszczęśliwiającą” walkę 
klas społecznych, ale globalny 
konflikt cywilizacyjny, upo-
wszechnić cywilizację śmierci i 

chaos. Pomimo upadku marksi-
zmu, nie tylko trwa, ale potęguje 
się spór o człowieka. Co więcej 
nikt nie ukrywa faktu, że „mark-
sizm przenika naszą rzeczywi-
stość” (ks. prof. P. Bortkiewicz 
TChr). Podobnie jak i w dobie 
totalitaryzmu europejskiego 
XX w. narzucana jest nieetyczna 
antropologia.

Wpływowe elity i organizacje, 
zwłaszcza na Zachodzie, posta-
nowiły zorganizować się bez 
Boga. Przemilczają oni prawdę,  
że bez Boga wszystko jest ciem-
nością, brakiem sensu, dekaden-
cją i chaosem. Bez Bożej Świa-
tłości, każde nawet najbardziej 
bogate i kulturowo rozwinięte 
społeczeństwo zachodnie, przy-
pomina dryfujący nocą statek, 
pozbawiony sterów i radaru. 
Niestety, do chwili naszego 
wymagającego dzisiaj, narody 
nadal poddawane są powabnym 
celom i zwodniczym światłom 
społeczeństwa konsumpcyjnego, 
wyemancypowanego z sacrum, 
zysku za wszelką cenę i rozpa-
sanego indywidualizmu. Społe-
czeństwo bez Trójjedynego Boga 
Miłości jest wydane ciemnościom 
lęku, smutku, utraty tożsamości  
i misji oraz wyobcowania. Ma ono 
do zaofiarowania już tylko pseu-
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do szczęście w postaci kultu sek-
su i perwersyjnych celebrytów 
oraz optymalizacji nieokiełzanej 
konsumpcji, a następnie pustkę  
i nicość – eutanazję i śmierć. 
Świat bez Boga jest światem 
ciemności, kłamstwa, egoizmu 
i bratobójczej walki oraz podatną 
glebą dla kolejnych zakamuflo-
wanych, ale zawsze szaleńczych 
i śmiercionośnych ideologii. 

Z  róż ny m  n atę że n i e m  
i w zmieniającym się kształcie 
proces ten przybiera formę wal-
ki o prawdę oraz o stanowione 
prawo, adekwatne do wielkości 
i tożsamości człowieka. Także  
i dzisiaj toczy się walka nie tylko 
o wolność religijną, ale o życie 
fizyczne i duchowe osoby ludz-
kiej. Przy czym w dobie coraz to 
nowych i potężnych Herodów, 
walka o prawo do życia musi być 
wielopłaszczyznowa. Powinna się 
rozgrywać nie tylko na poziomie 
prawnym, ale przede wszystkim 
na poziomie duchowym i w wy-
miarze kulturowo-mentalnym.  
Z prawdą o wielkości i godności 
osoby ludzkiej nie może wygrać 
paradygmat „więcej mieć”, czyli 
kategoria ekonomii, a w prakty-
ce mentalność „przydatności”.  
W konsekwencji jesteśmy w Eu-
ropie świadkami, z jednej stro-
ny tragicznego spadku urodzin 
- „demograficznej zimy”, gene-
rującej m.in. instrumentalnie 
traktowany kryzys emigracyjny, 
a z drugiej także indyferentyzmu 
religijnego i moralnego oraz kry-
zysu liczby i jakości powołań.  
Do tego stanu rzeczy przyczynia-
ją się m.in. relatywizacja prawd  
w postaci tzw. „Kościoła otwar-
tego”, upodabnianie się do pro-
testantów i zacienianie współ-
czesnej teologii oraz skandale 
moralne we wspólnocie Kościoła, 
bizantyjski styl życia i antyświa-
dectwa. Wspomniane procesy są 

pokłosiem i zatrutym owocem 
praktycznego materializmu  
i dyktatury pieniądza oraz indy-
widualizmu, relatywizmu, synkre-
tyzmu i kultury tymczasowości. 

N a s z k i cowa ny  t u  s t a n 
rzeczy i cały złożony proces  
w sposób jednoznaczny osła-
niają kwestię braku żywej wiary  
i jej głębi. Nowej aktualności  
i wyrazistości nabierają proro-
cze słowa czołowych teologów  
XX wieku głoszących, że w trze-
cim tysiącleciu chrześcijanie 
albo będą mistykami, albo ich  
w ogóle nie będzie. W zacza-
dzonej ideologiami Europie, 
nieświadomej już faktu posia-
dania skarbu chrześcijańskiej 
kultury uniwersalizmu i perso-
nalizmu, nie mogą nas uśpić  
i zwieść zarówno same – nie-
stety, ale spadające statystki, 
ani imponująca liczba pięknych 
kościołów (w których albo już nie 
ma młodego pokolenia, albo nie 
ma już w ogóle mszy św.), czy 
też fasadowa deklaracja i nazwa: 
„katolik”, ale bez duchowej treści  
w duszy i bez codziennego od-
niesienia do trynitarnej miło-
ści Boga i człowieka. Niestety,  
ale „Kościół katolicki [nawet]  
w Bawarii stracił swój apologe-
tyczno-moralny wymiar, stając 
się miejscem spotkań towarzy-
skich, akcji charytatywnych, 
ewentualnie terapii (joga)” (zob. 
dr hab. M. Krasonodębski, Upa-
dek katolickiej Bawarii. Opłakane 
skutki ,,kompleksu Lutra”, N. Dz. 
z 4 VI 2018).

Cel trynitarnej dynamiki 
chrześcijańskiego życia – 
komunia i misja

Ks. prof. Czesław Bartnik  
w jednym ze swych artykułów 
przypomina, że „Kościół katolic-
ki wierzy z całą mocą, że został 

założony przez Chrystusa, po-
wołany do całego świata przez 
Boga Ojca i ożywiony przez Du-
cha Świętego jako jego duszę.  
I przez wszelkie burze dziejowe 
świata przejdzie nienaruszony: 
„I bramy piekielne go nie prze-
mogą” (Mt 16,18). Mimo że i on  
w każdej epoce musi się odra-
dzać, by jaśnieć jako Chrystu-
sowy i zarazem jakby się rodził  
dla każdej epoki jako „nowy” 
(zob. tenże, Zacienienia we 
współczesnej teologii, NDz, 30-31 
V 2018). W tym właśnie celu toż-
samość osoby ochrzczonej jest 
realizowana poprzez ustawicz-
ne zanurzanie się w tajemnicy 
Trójjedynego Boga, budowanie 
komunii i pełnienie misji typo-
wej dla świeckich, osób konse-
krowanych i kapłanów. Wszyscy 
chrześcijanie są wezwani do pu-
blicznego świadectwa prawdy,  
a następnie do konsekwentne-
go świadectwa wierności prawu 
moralnemu i prawu Bożemu. 
Zdaniem ks. kard. Burke, wierni 
– jako autentyczni przyjaciele 
Trójjedynego Boga - „są stróżami 
Jego Boskiego prawa na mocy 
Jego łaski mieszkającej w ich 
sercach”. Działają tak po to, aby 
„wszystko odnowić w Chrystusie” 
(por. Ef 1,10 i dewiza św. Piusa X 
„Instaurare omnia in Christo”).

Spoglądając na komunię 
eklezjalną w perspektywie 
trynitarnej, zauważamy że ka-
płaństwo jest Bożym darem  
i konkretnym wyrazem miło-
ści Jezusowego Serca, który 
jako Emanuel pozostał z nami  
do końca świata. Żyjąc Tajemnicą 
Boga umieszczamy nasze serca  
w Jego Najświętszym Sercu, 
sprawiamy, że jedynie Tam są one  
w pełni bezpieczne. Tylko w Ser-
cu Jezusa – w trynitarnej komu-
nii - możemy znaleźć pokój i siłę 
potrzebną do tego, aby odpo-

wiedzieć na Jego wezwanie, by 
być darem i kroczyć za Nim. Nic 
dziwnego, że kapłani – podobnie 
jak i apostołowie przyjaciele Je-
zusa par excellence - są wezwani 
zarówno do tego typu przyjaźni 
jak i do heroicznego świadectwa. 
Musi to być więc kapłaństwo 
według Serca Jezusowego. Taki 
ideał kapłaństwa wybierał wybit-
ny Kłodzczanin - ks. Gerhard Hir-
schfelder (*1907 Kłodzko †1942 
KL Dachau), o czym świadczy 
zarówno motto prymicyjnego 
obrazka, a następnie zapiski jego 
więziennego studium pawłowej 
teologii oraz autorskie medytacje 
„Drogi Krzyżowej”.

W sytuacji umacniania się 
chrystianofobii, a zwłaszcza  
w przypadku każdego kolejnego 
ataku na Kościół, działania du-
chowieństwa i wiernych powinny 
być jednoznaczne, zdecydowane 
i bardzo konsekwentne. Dotyczy 
to każdego z nas. To przeświad-
czenie odnajdujemy w stylu 
posługiwania ks. Gerharda jako 
czermnieńskiego i bystrzyckie-
go wikariusza. Bowiem wszystko 
to, co jest wyrazem marginalizo-
wania i poniżania, a zwłaszcza 
prezentacją zdeformowanej 
wiary, rani nas jako katolików, 
rani nasze przekonania i uderza  
w chrześcijańską tożsamość 
oraz wyznawane wartości.  
Z kolei dystansowanie się od 
napotykanych wyzwań jest za-
wsze tchórzliwą ucieczką i czymś 
podłym. Dla tego typu zachowań 
nie ma żadnego wytłumaczenia. 
Reakcje hierarchii i ludzi Kościoła 
w tego typu sytuacjach sprawach 
powinny być zdecydowane, sta-
nowcze i jasne. To jest rzecz bez-
względnie konieczna, bo inaczej 
my sami sugerujemy, że wiara 
jest sprawą, która nie stanowi 
fundamentalnej - esencjalnej 
kwestii naszego życia. Traktuje-

Logo szlaku Jana Pawła II w Karłowie (foto ks. prof. T. Fitych). Tablica upamiętniająca Szlak Jana Pawła II na murze kościoła św. Bartłomieja  
w Kudowie Czermnej (foto ks. prof. T. Fitych).
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my wtedy wiarę jako coś zupełnie 
zewnętrznego, jako pewien po-
zór, od którego się dystansujemy.  
Na szczęście żyjemy w społeczeń-
stwach, które jeszcze szczycą się 
przynależnością do cywilizacji 
chrześcijańskiej. Tak więc powin-
na być tu respektowana wolność 
słowa, ale wolność ta nie jest ni-
gdy nieograniczona. Ona musi 
respektować wartość wiary, 
wartość przekonań religijnych  
i wartość wyznania. Już św. 
Justyn, chrześcijański filozof  
i apologeta w II wieku wyznał: 
„Nie możemy być oskarżeni 
ani pojmani za to, że słuchamy 
przykazań naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa" oraz „że nikt 
o zdrowych zmysłach nie przej-
dzie od wiary do bezbożności". 
Bowiem panowanie Boże prze-
wyższa wszelką ludzką mądrość.

Pastoralna odwaga 
i mądrość 

W chrześcijaństwie i wielu 
religiach monoteistycznych 
spotykamy rady, aby człowiek 
uczył się mądrości od starszych, 
charyzmatycznych i światłych 
osób. Ks. Gerhard Hirschfelder 
finalizował swoją formację teo-
logiczną we Wrocławiu, ale już 
w realiach globalnego kryzysu 
gospodarczego z 1929 roku, 
który był spóźnionym pokłosiem  
I wojny światowej, a „żyzną” glebą 
dla niemieckiego faszyzmu. Na-
tomiast swoje kapłaństwo przez 
prawie dziesięć lat realizował  
w wymagającym okresie totali-
tarnych rządów Adolfa Hitlera. 
Był osobą otwartą, utalentowa-
ną i inteligentną, która szybko 
wyrosła na młodego arystokratę 
ducha i bojownika o sens czło-
wieczeństwa. Swoją mądrość 
zdobywał w kręgu wybitnych 

prezbiterów, duchowości ruchów 
i członków żywych wspólnot 
kościelnych - proroczych wizjo-
nerów nowego człowieka i ży-
wego Kościoła, między innymi 
w kręgu takich ruchów jak: Qu-
ickborn, Rodzina Kolpinga, Ruch 
Szensztacki. Od początku swego 
posługiwania, zainicjowanego  
w 1932 roku w Kudowie Czerm-
nej konsekwentnie dbał o wyso-
ką kondycję duchową parafian. 
Pragnął,by katolicka młodzież 
rozwijała się w całej pełni, zry-
wając z nazistowskim neopogań-
stwem i laicyzmem, który więził 
jej wielkie aspiracje, myśli i siły. 
Spośród ok. 150 duszpasterzy  
z Kłodzkiego Dekanatu, obsługu-
jących 55 parafii i sanktuariów, 
był jednym z nielicznych, którzy 
w czasach nazistowskiego znie-
wolenia mieli odwagę ryzykować 
życiem, aby w roztropny sposób 
domagać się poszanowania praw 
i godności człowieka. 

Ten charyzmatyczny Dusz-
pasterz w Czermnej i Bystrzycy 
Kłodzkiej był miłośnikiem praw-
dy i czynił wszystko co możliwe, 
aby młodzież mogła się przeciw-
stawić prądom, które podkopują 
życie religijne. Konsekwentnie 
nauczał i dążył do tego, aby Duch 
wolności dziecięctwa Bożego wy-
zwalał z egoizmu i przemieniał 
ich serca. Gdyż tylko wiara oparta 
na Duchu Świętym może prze-
trwać ideologiczne zagrożenia, 
trudy, niepowodzenia, choroby, 
a nawet męczeństwo. W konse-
kwencji młody ks. Hirschfelder 
konsekwentnie wskazywał  
na źródła chrześcijańskiej wia-
ry i zachęcał podopiecznych  
do spojrzenia na swoje położe-
nie, ograniczenia i słabości z per-
spektywy Chrystusowego krzyża. 
Nauczał wiernych, że obecność 
Jezusa żyjącego w Eucharystii 

jest szkołą miłości, cierpliwej  
i ofiarnej, którą znamy z Golgo-
ty. Mówiąc najkrócej, pomagał 
wiernym i młodzieży z regionu 
ziemi kłodzkiej zbudować opar-
cie w Trójjedynym Bogu i uczynić 
zeń swoją „Twierdzę Duchową”. 
Jego odwaga i mądrość nie były 
efektem ani karierowiczostwa, 
ani pragnienia bycia popular-
nym lub podziwianym, ani tym 
bardziej koniunktury politycznej, 
lecz efektem głębokiego zako-
rzenienia w Bogu i myślenia we-
dług prawdy i nadziei. Jedynie 
prawda o Bogu i o człowieku oraz 
najwyższe wartości stanowiły 
podstawę jego jednoznacznych  
i wręcz proroczych słów oraz nie-
złomnej postawy wiary i miłości 
pasterskiej. W jego posługiwaniu 
i świadectwie życia codziennego, 
bycie Chrystusa (Boga Emanuela 
z nami) nie było symboliczne, 
lecz realne. 

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
w 1932 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Szybko sobie uświa-
domił, że Kościół w Dekanacie 
Kłodzkim archidiecezji praskiej 
– gdzie przyszło mu posługi-
wać, albo będzie katolicki, albo 
w ogóle przestanie mieć jaki-
kolwiek udział w formowaniu  
i ratowaniu człowieka. Przeko-
nały go słowa listu św. Pawła  
do Rzymian: „Ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Boży-
mi”. Wybitny Kłodzczanin szybko 
zrozumiał, że niemieckie społe-
czeństwo pozbawiane Boga,  
a upajane okultystycznym kul-
tem wodza III Rzeszy – Adolfa 
Hitlera i destruktywną doktryną 
nazizmu, staje się kolebką terro-
ryzmu etycznego i moralnego, 
bardziej szkodliwego i niszczą-
cego niż dotychczasowe najaz-
dy pogan i terroryzm minionych 
stuleci. Charyzmatyczny duszpa-

sterz jednoznacznie zrozumiał 
słowa Jezusa: „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej 
Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle” (Mt 10,28).  
W efekcie, jego dziewięć lat ofiar-
nego posługiwania i świadectwa 
były proroczym rozjaśnianiem 
mroków współczesności, a do-
skonale wieńczą je chociażby 
słowa wypowiedzialne podczas 
niedzielnej homilii z końca lipca 
1941 roku: „kto z serc młodzieży 
wyrywa Boga jest zbrodniarzem”. 

Widzimy, że ów młody wie-
kiem, a bogaty Bożą mądrością 
ks. Gerhard Hirschfelder miał 
jasną świadomość tragicznych 
skutków nazistowskiej walki z za-
chodnią cywilizacją i Kościołem 
katolickim. Był wielkim realistą. 
Dlatego w uprawniony sposób 
możemy przypuszczać, że w ser-
cu tego kapłana i niezłomnego 
duszpasterza, obok współczucia 
dla wielu zastraszonych, zbłąka-
nych, zagubionych, smutnych, 
niespokojnych i samotnych dusz, 
rodziły się ważkie pytania. Kto je 
zaprowadzi do Światłości? Kto im 
pokaże drogę do Prawdy, jedyną 
prawdziwą drogę wolności, która 
jest drogą Krzyża? Czy wydamy 
ich na pastwę błędu, rozpaczli-
wego nihilizmu lub agresywnego 
pogaństwa i okultyzmu, nic nie 
czyniąc?

Z perspektywy czasu mo-
żemy powiedzieć, że przez 
„szaleństwo” krzyża Trójjedyny 
Bóg dał bł. ks. Gerhardowi, mę-
czennikowi, nadprzyrodzoną 
moc i głębokie poznanie Jezusa 
Chrystusa. Konsekwentnie szedł 
pod prąd nazistowskiej ideolo-
gii, narzucanej przez pseudo 
mesjasza Adolfa Hitlera, nie dał 
się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężał (por. Rz12,21). 

Bł. Ks. G. Hirschfelder (archiwum ks. prof. T. Fitych). Wybór publikacji nt. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (foto ks. prof. T. Fitych).
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Potrafił jednoznacznie i głośno 
obwieszczać młodzieży i doro-
słym żyjącym na ziemi kłodzkiej 
– „krainie Pana Boga i Maryi”,  
że autentyczna nadzieja ma imię: 
Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel 
świata i ludzkości. Jego niezłom-
ne posługiwanie oraz radosne 
świadectwo życia sprawiało,  
że młodzież i wierni odrzucali 
otaczające ich błędy, utwierdzali 
się w wierze katolickiej i trwali  
we wspólnocie Kościoła, a ich 
jedynym Zbawicielem był Chry-
stus, a nie wódz niemieckiego 
narodu pochłonięty okultyzmem.

Wiarygodne i radosne 
świadectwo miłości 
pasterskiej

W y b i t n y  K ł o d z c z a n i n  
-  ks.  Gerhard Hirschfelder  
aż przez siedem lat był dusz-
pasterzem „czeskiego zakątka” 
(1932-1939). W odpowiedzi  
na pytanie sformułowane  
w 1998 roku, jak można najkrócej 
scharakteryzować byłego czerm-
nieńskiego kapłana - dawni pa-
rafianie zamieszkali na terenie 
Republiki Czeskiej wyznawali  
ze wzruszeniem: Ks. Gerhard 
Hirschfelder był człowiekiem 
godnym, szczerym i bardzo 
cenionym. W sposób szcze-
gólny kochał dzieci i młodzież. 
Był to kapłan dobry i wzorowy,  
a wszyscy pragnęli jego dobra 
oraz darzyli wielkim szacunkiem.  
Ks. wikariusz ze względu na 
swój wspaniały charakter był 
osobą podziwianą, cenioną i 
kochaną [Joseph Hauck, Marie 
Lichterova i Walburga Malkova]. 
Potrafił podarowywać radość i 
zachowywać pogodę ducha [He-
dwig Hauckova]. Ks. Gerhard był 
kapłanem całym swym wielkim 
i czułym sercem. Zawsze widzie-
liśmy go pogodnego i w dosko-

nałym humorze [Emalie Koucka].  
W bezgraniczny sposób poświę-
cał się w realizacji swego powo-
łania. Nie chronił siebie w obliczu 
trudnych czasów i zagrożeń ze 
strony hitlerowskiego reżimu 
[Gertrud Kotysova]. Był to kapłan 
zawsze gotowy do poświęcenia 
i ofiary oraz dogłębnie pewny 
słuszności takiej postawy.

Z kolei pytani o to, co w jego 
pozytywnym charakterze było 
dominujące, nadzwyczaj przyja-
zne, sympatyczne - odpowiadali: 
ks. Gerhard był dobrym i kocha-
nym. Jego pasją była miłość pa-
sterska, zwłaszcza duszpasterska 
troska o dzieci i młodzież. Bardzo 
wiele czasu poświęcał wychowa-
niu młodzieży. Swoją uprzejmo-
ścią i radosnym usposobieniem 
bardzo szybko zdobył sympatię  
i uznanie całej parafii. To on, jako 
pierwszy pozdrawiał wszystkich 
i dla każdego zawsze miał do-
bre słowo. Cechą dominującą  
ks. Gerharda była wyjątkowa 
dyspozycyjność i uprzejmość, 
a w konsekwencji – popular-
ność. Był on osobą empatyczną  
i dzięki temu zdobywającą in-
nych dla Boga. W swojej kapłań-
skiej posłudze koncentrował się 
na formacji młodego pokolenia 
i potrafił wzbudzić entuzjazm 
młodzieży na rzecz zawierzenia 
Trójjedynemu Bogu.

Pogodna świętość 
w codzienności

Autentyczne chrześcijańskie 
świadectwo wyraża radość, że 
zostaliśmy zbawieni i umiłowa-
ni przez Boga. W konsekwencji 
charakteryzuje je wewnętrzny 
pokój, pogoda ducha i radość,  
o którą Jezus modlił się dla swych 
uczniów (zob. J 15,11; 16,20; 1 
J 1,1-4). Radość jest oznaką 
przyjęcia Bożej prawdy i łaski 

oraz motywem miłości. W ścisły  
i logiczny sposób jest związana  
z próbą przeżywania życia we-
dług wysokiej miary życia co-
dziennego. Ks. kard. Josef Ratzin-
ger tak pisał w 1995 roku: „Jedna 
z podstawowych reguł rozezna-
wania duchów mogłaby brzmieć: 
tam gdzie nie ma radości, gdzie 
humor obumiera, tam na pew-
no nie ma Ducha Świętego.  
I odwrotnie: radość jest znakiem 
łaski. Kto z głębi swego serca jest 
pogodny, kto cierpiąc nie stra-
cił radości, ten jest bliski Boga 
Ewangelii, Ducha Bożego, który 
jest Duchem wiecznej radości" 
(TP 23.04.1995). Z kolei Święty 
Ignacy Loyola SJ w Regułach  
o rozeznawaniu duchów mówi 
o radości, a zwłaszcza „o wszel-
kiej radości wewnętrznej", jako 
ważnym „elemencie" duchowego 
pocieszenia (zob. Ćwiczenia du-
chowne, nr 316). 

Przywołane tu postawy  
i kategorie moralne napotykamy  
w relacjach na temat sposobu 
bycia i posługiwania ks. Gerharda 
Hirschfeldera. Były one formuło-
wane nie tylko przez wiernych 
– starszych i młodych ludzi, ale 
także i przez kapłanów - współ-
więźniów w KL Dachau. Jest to 
niezwykle istotne, bowiem jak 
twierdzi szereg świętych, praw-
dziwa radość to radość „wyde-
stylowana” z cierpienia. Stąd nie 
może nas dziwić, że chociażby 
św. Urszula Ledóchowska była 
zawsze uśmiechnięta, a uśmiech 
był zasadą jej życia. Ulubionym 
powiedzeniem Matki Urszuli 
było: „Kąciki ust do góry". Sio-
stry traktowały to jako jedenaste 
przykazanie. Uczyła apostolstwa 
uśmiechu, twierdząc między 
innymi : „nic może tak nie prze-
mawia do obojętnych w wierze,  
do niewierzących, jak widok oso-
by zawsze pogodnej, promieniu-

jącej szczęściem wewnętrznym, 
uśmiechniętej, choć wiadomo, 
że niejeden krzyż dźwiga, że 
niejedna troska ją przygniata”. 
Wcześniej w analogiczny sposób 
mówili o tym prorocy – „nie bądź-
cie przygnębieni, gdyż radość  
w Panu jest waszą ostoją” (Ne 8, 
10) i św. Paweł Apostoł: „Raduj-
cie się, dążcie do doskonałości, 
pokrzepiajcie się na duchu, jed-
no myślcie, pokój zachowujcie,  
a Bóg miłości i pokoju niech bę-
dzie z wami” (2 Kor 13, 11). 

O konieczności i aktualności 
szczególnego rodzaju apostola-
tu określonego wezwaniem „Ra-
dujcie się w Panu”, czyli niesienia 
Bożej radości, z autopsji mówiła  
i pisała Siostra Urszula Ledó-
chowska - założycielka Zgroma-
dzenia Serca Jezusa Konającego 
(popularnie nazywanym „urszu-
lankami szarymi”). Zauważała, 
że „nie domaga się [ono …] 
ciężkiej pracy, wielkich umar-
twień i trudów, ale szczególnie 
dziś, w naszych czasach, bardzo 
jest pożądane, potrzebne i sku-
teczne apostolstwo uśmiechu. 
Uśmiech rozprasza chmury na-
gromadzone w duszy. Uśmiech 
na twarzy pogodnej mówi  
o szczęściu wewnętrznym du-
szy złączonej z Bogiem, mówi 
o pokoju czystego sumienia,  
o beztroskim oddaniu się w ręce 
Ojca niebieskiego, który karmi 
ptaki niebieskie, przyodziewa 
lilie polne i nigdy nie zapomi-
na o tych, co Jemu bez granic 
ufają. Uśmiech na twej twarzy 
pozwala zbliżyć się bez obawy 
do ciebie, by cię o coś poprosić,  
o coś zapytać - bo twój uśmiech 
już z góry obiecuje chętne speł-
nienie prośby. Nieraz uśmiech 
twój wlać może do duszy znie-
chęconej jakby nowe życie, na-
dzieję, że nastaną lepsze czasy, 
że nie wszystko stracone, że 

Panorama Obniżenia Kudowskiego - Czermna (foto ks. prof. T. Fitych).
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Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz 
tą gwiazdą, co błyszczy wysoko 
i wskazuje, że tam na górze bije 
serce Ojcowskie, które zawsze 
gotowe jest zlitować się nad 
nędzą ludzką. 

Ciężkie dziś życie, pełne go-
ryczy, i Bóg sam zarezerwował 
sobie prawo uświęcania ludzi 
przez krzyż. Nam zostawił zada-
nie pomagać innym w bolesnej 
wędrówce po drodze krzyżo-
wej przez rozsiewanie wokoło 
małych promyków szczęścia  
i radości. Możemy to czynić czę-
sto, bardzo często, darząc ludzi 
uśmiechem miłości i dobroci, 
tym uśmiechem, który mówi  
o miłości i dobroci Bożej. Mieć 
stały uśmiech na twarzy, zawsze 
gdy słońce świeci albo deszcz 
pada, w zdrowiu lub w chorobie, 
w powodzeniu albo, gdy wszyst-
ko idzie na opak – jest niełatwo! 
Uśmiech ten świadczy, że dusza 
twa czerpie w Sercu Bożym tę 
ciągłą pogodę duszy, że umiesz 
zapomnieć o sobie, pragnąc być 
dla innych promykiem szczęścia” 
(zob. LG tom II, Pallottinum 1984, 
s. 1459).

Tęsknota za radością jest 
uniwersalna. Wszyscy pragniemy 
żyć w radości. Dlatego na koniec, 
życzę Naszym Czytelnikom oraz 
odwiedzającym ziemię kłodzką 
i przemierzającym turystyczne 
szlaki obu heroicznych przedsta-
wicieli Kościoła, pełni ewange-
licznej radości i mądrości. Nie-
chaj nam towarzyszy głębokie 
przeświadczenie św. Jana Pawła 
II, że „cywilizacji śmierci” należy 
się w sposób zdecydowany prze-
ciwstawić, a budowa „cywilizacji 
miłości” nie tylko nie jest utopią, 
ale jest to najważniejsze zadanie 
każdej rodziny. W konsekwencji, 

napisał na progu swego pontyfi-
katu, że ta wspólnota znajduje się 
„pośrodku wielkiego zmagania 
pomiędzy dobrem a złem, mię-
dzy życiem a śmiercią, między 
miłością, a wszystkim, co jest 
jej przeciwieństwem” („List do 
rodzin” z 1994 r.). 

Ponieważ strach, niepewność 
i lęk to stygmaty duchowego 
kryzysu XX wieku, dlatego Sło-
wiański Papież nie bez powo-
du rozpoczął swój Pontyfikat  
od słów otuchy: „Nie lękajcie się!” 
Doskonale odczuwał niepokoje  
i lęki, jakich doświadczały po-
kolenia żyjące w XX w. Sprawie 
godności człowieka św. Jan Pa-
weł II poświęcił swą pierwszą en-
cyklikę, którą rozpoczął od słów 
„Redemptor hominis”. Z Bożym 
światłem i mocą proroka nauczał, 
że wartość człowieka wynika nie 
z tego, co ma, chociażby posiadł 
nawet cały świat - ale z tego, 
kim jest. […] Osobista godność 
stanowi podstawę równości 
wszystkich ludzi, […] jest nie-
zniszczalną własnością każdej 
ludzkiej istoty. […] Wynika z tego,  
że jednostki absolutnie nie moż-
na sprowadzić do tego, co mo-
głoby ją zmiażdżyć i unicestwić  
w anonimowości kolektywu, in-
stytucji, struktury czy systemu” 
(Adhortacja apostolska Christifi-
deles laici z 1988 r.). Nasz Wielki 
Rodak wielokrotnie podkreślał, 
że człowiek urzeczywistnia siebie 
samego poprzez swoją inteligen-
cję i swoją wolność, i dokonując 
tego, traktuje je jako przedmiot 
i narzędzie rzeczy tego świata  
i sobie je przywłaszcza” (Ency-
klika Centesimus annus,1991).

Dlatego wzorem bł. ks. Ger-
harda Hirschfeldera - niemodni, 
ale wolni w Duchu i Prawdzie  

z Bogiem Miłością, odzyskujmy 
sens człowieczeństwa, o którym 
św. Jan Paweł II pisał w poemacie 
„Tryptyk Rzymski” (2003): „Potok 
się nie zdumiewa, gdy spada  
w dół i lasy milcząco zstępują  
w rytmie potoku – lecz zdumie-
wa się człowiek! Próg, który świat 
w nim przekracza, jest progiem 
zdumienia. (Kiedyś temu wła-
śnie zdumieniu nadano imię 
Adam.) Był samotny z tym swo-

im zdumieniem pośród istot, 
które się nie zdumiewały – wy-
starczyło im istnieć i przemijać. 
Człowiek […] zdumiewając się, 
wciąż się wyłaniał […] jakby 
mówiąc wszystkiemu wokoło: 
we mnie jest miejsce spotka-
nia z Przedwiecznym Słowem’”  
(cyt. za dr A. Ciborowska, Miejsce 
spotkania, NDz V 2018).
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