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19 września 2010 r. diecezja 
Münster (gdzie na mocy decyzji 
Benedykta XVI odbyły się głów-
ne uroczystości beatyfikacyjne),  
a 20 września tegoż roku młoda 
diecezja świdnicka (w Kudowie – 
Zdroju Czermnej, Bystrzycy 
Kłodzkiej i Długopolu, będą dzię-
kować Bogu Ojcu za dar dojrzałej 
miłości i świetlane świadectwo 
ewangelicznego życia duchowe-
go przewodnika i męczennika 
ziemi kłodzkiej - błogosławio-
nego księdza Gerharda Hirsch-
feldera. Niniejszy tekst przybli-
ża postać, wyznawane wartości 
i treści nauczania oraz życiowe 
przesłanie bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera.

Gerhard Hirschfelder był 
mieszkańcem ziemi kłodzkiej, 
„śląskiego Kromlecha - „krainy 
Pana Boga i Maryi", bogatej m.in. 
w ponad 5000 obiektów małej 
architektury sakralnej. Będąc 
nieślubnym dzieckiem, został 
katolickim księdzem w 1932 
roku, na krótko przed wyborami 
do Reichstagu, kiedy to NSDAP 
pod przywództwem Adolfa Hi-
tlera (1889 - 1945) przejęła wła-
dzę w Niemczech i wprowadziła 
totalitarne rządy. 

Jako kapłan, przez cały okres 
dziewięcioletniej posługi, w ka-
zaniach głoszonych nie tylko dla 
młodzieży, występował przeciw-
ko nazizmowi i podporządkowy-
waniu chrześcijaństwa, w formie 
narzucanej walki swastyki z krzy-
żem. Bezpośrednią przyczyną 
aresztowania charyzmatyczne-
go duszpasterza, bez jakiegokol-
wiek wyroku sądowego, stały się 
jego zdecydowane wypowiedzi 
broniące chrześcijańskiej god-
ności, ogólnoludzkich wartości 
oraz sacrum w kulturze wysokiej 
i ludowej, w następstwie profana-
cji obiektów małej architektury 
sakralnej koło Bystrzycy Kł.

Niezwykle krótkim był pro-
ces duchowego dojrzewania 
na ostatnim etapie życia ks. Hir-
schfeldera. Stanowi go zaledwie 
dwanaście miesięcy, najpierw 
cztery miesiące odosobnienia  
w więzieniach, a ostatecznie 
osiem przeżytych w KL Dachau.

Dzieciństwo:
17 I I  1907 -  urodzony  

w Kłodzku, jako nieślubne dziec-
ko panny Marii Hirschfelder 
(*13 XII 1881) i Oswalda Wolffa, 
właściciela m.in. dużej fabryki  
i sklepu z tkaninami.

19 II 1907 - został ochrzczony 
przez ks. Bertmanna w kłodzkim 
kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny (nadano 
mu trzy imiona: Gerhard, Franzi-
skus i Johannes). Przy udzielaniu 
sakramentu chrztu uczestniczył 
jedynie ojciec chrzestny - Franzi-
skus Hirschfelder, mistrz szklarski 
(najprawdopodobniej był to ro-
dzony brat Marii), a brakujących 
świadków zastąpił miejscowy 
dzwonnik.

- Jako chłopiec Gerhard 
mieszkał początkowo w pobliżu 
kłodzkiego ratusza (obecnie przy 
ul. Armii Krajowej 10, a następ-
nie przy ulicy Wojska Polskiego). 
Od dziecka chciał być księdzem, 
dlatego najchętniej bawił się 
w odprawianie mszy świętej, 
już wtedy wygłaszał „płomien-
ne” kazania.

 Młodość

1926 - matura w humani-
stycznym gimnazjum w Kłodzku.

Pragnął w życiu czegoś wię-
cej: wolności i sensu, miłości  
i szczęścia. Dlatego potrzebował 
duchowości, która jest doświad-
czaniem Boga w codzienności 
i aprobowaną przez Kościół dro-
gą do szczęścia, żyjąc każdego 
dnia na większą chwałę Trójje-
dynego Boga Miłości

Pozostawał pod wpływem 
stylu życia katolickiej młodzieży 
z ruchu „Quickborn”, do którego 
należał (był nawet jego mode-
ratorem). Tu uczył się sztuki 
świadomego życia, modlić się 
codziennością, pielęgnować 
relacje, zdobywać Bożą mądrość  
i podejmować mądre decyzje.  
I nie bał się zobaczyć więcej - 
swego powołania w kapłaństwie: 
„odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 
5,10).

Studia i święcenia 
kapłańskie:

1927 - jako kleryk rozpoczął 
studia filozoficzne i teologiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim;
29 XII 1931 - otrzymał we Wrocła-
wiu święcenia diakonatu; 
3 1  I  1 9 3 2  -  w y ś w i ę c o n y  
na kapłana przez kardynała 
Adolfa Bertrama w Katedrze 
Wrocławskiej dla ziemi kłodzkiej 
- Hrabstwa Kłodzkiego (tzn. pru-
skiej części archidiecezji praskiej;  
w 1933 r. 124 507 mieszkańców, 
w tym 107.228 katolików, 13.501 
protestantów i 194 Żydów);
1 II 1932 - Mszę świętą prymi-
cyjną celebrował w bardzo 
skromny sposób w kaplicy 
Sióstr Służebnic Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Długopolu- 
Zdroju (ok. 500 mieszkańców 
k/Bystrzycy Kłodzkiej, 24 km  
od Kłodzka). Na obrazku prymi-
cyjnym umieścił motto: „Chrystus 
bowiem został złożony w ofierze 
jako nasza Pascha. Alleluja!" (zob. 
1 Kor 5,7).

Posługa kapłańska

Jest prawdą oczywistą, że 
trynitarną jedność Kościoła, jego 
wspólnotę i przyszłość buduje 
się siłą tych, którzy mają głębo-
kie korzenie i żyją czystą pełnią 
wiary (kard. J. Ratzinger). Ksiądz 
Hirschfelder w duchu heroicz-
nego zawierzenia pojmował ka-

płaństwo jako głęboki związek  
z Chrystusem. Bezgranicznie 
wierzył w miłość kochającego 
Boga Ojca i stał się bojownikiem 
Boga z bezbożną ideologią zako-
rzenioną w okultyzmie. Ks. Hir-
schfelder, podobnie jak wielcy 
herosi narodu niemieckiego 
(Edith Stein OCD, Alfred Delp SJ, 
Dietrich Bonhoeffer), siłę ducha 
zdobywał z głębokiej dziecięcej 
wiary. W konsekwencji, w swej 
posłudze duchową moc czer-
pał zarówno z żywej, osobowej 
przyjaźni z Chrystusem, jak też 
z wielu aprobowanych przez 
Kościół katolicki stowarzyszeń, 
a także ze zdrowej pobożności 
ludowej, związanej z krzyżami 
i kapliczkami przydrożnymi.  
W konsekwencji starał się rato-
wać godność osoby i chrześci-
jańską spuściznę

Ks. prof. dr hab. Tadeusz   Fitych  

DRUGI MĘCZENNIK ZIEMI KŁODZKIEJ
KALENDARIUM 35 LAT ŻYCIA  
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA (1907-1942)

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder

Gerhard Hirschfelder i Magda Thiel 
podczas sztuki teatralnej, 1916 r.
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W niesprecyzowany dotych-
czas sposób inspirował się posta-
wą, apostolatem i publikacjami 
księży należących do międzyna-
rodowego katolickiego Ruchu 
Szensztackiego (założony w 
1914 roku przez o. Józefa Ken-
tenicha). Z pewnością korzystał  
z jego duchowości , która ma 
charakter maryjny, pedagogiczny 
i apostolski, nie tylko w KL Da-
chau, ale był żywotny przed koń-
cem II wojny światowej również  
i w Bystrzycy Kł. Ponadto był on 
kościelnym asystentem (preze-
sem) międzynarodowego stowa-
rzyszenia robotników, nazywane-
go „Rodziną Kolpinga", zarówno 
w Czermnej, jak i w Bystrzycy Kł. 
(w trosce o godne życie czelad-
ników i robotników założył je  
w 1841 r. ks. Adolph Kolping 
(1813-1865).

Nie możemy też wykluczyć, 
że pozostawał w kontakcie albo 
szukał religijnych wzorców i in-
spiracji w duchowości redemp-
torystów, posługujących ofiarnie  
w sanktuarium maryjnym w Bar-
dzie Śl. od 1900 r. W jego aktach 
zachował się pośmiertny obra-
zek wybitnego czermnieńskiego 
redemptorysty Franza Xawera  
(*11 XII 1864  †13 III 1926). Świad-
czyć o tym może rzadko spotyka-
na forma jego podpisu ze stycz-
nia 1937 roku: „Kapłan Gerhard 
Majella Hirschfelder”. Z pewno-
ścią nie utożsamiał się z tym wiel-
kim mistykiem – trzecim świętym  
w dziejach zgromadzenia re-
demptorystów, jedynie w ten 
sposób.

Z braku faktów, jedynie  
na zasadzie hipotezy, możemy 
się domyślać, że albo matka  
ks. Gerharda miała pewne dy-
lematy lub problemy związane  
z jego urodzeniem, albo w szcze-
gólny sposób przeżyła misje 
prowadzone przez redemptory-
stów, podczas których zaprezen-
towano postać tego świętego. 
Wielce wymownym jest jednak 
fakt, że Gerhard nie tylko w peł-
ni zaakceptował wybór imienia 
chrzestnego dokonany przez 
matkę, ale co więcej, jako prezbi-
ter z pięcioletnim stażem nadal  
z predylekcją używał rozszerzo-
nej formy identyfikacji swego 
imienia (pierwszego z trzech) - 
„Gerhard Majella". Warto tu pod-
kreślić, że św. Gerhard Majella po-
sługiwał się nie tylko szeregiem 
darów właściwych mistykom, ale 
także pielęgnował typowy dla 
charyzmatu św. Alfonsa Liguori 
radykalizm ewangeliczny. Zmarł 

na gruźlicę w wieku niespełna 
30 lat. W charakterze testamentu 
pozostawił na drzwiach swojej 
celi karteczkę - swoje credo  
i świadectwo: „Tutaj spełnia się 
Wolę Bożą, tak jak chce Bóg i jak 
długo będzie chciał".

Życie i działalność ks. Gerhar-
da Hirschfeldera można podzielić 
na trzy etapy. Pierwszy etap jego 
kapłańskiej posługi to siedmio-
letnia praca w charakterze wika-
rego w parafii w Czermnej. Drugi 
etap, to dwuletni okres pracy 
również w charakterze młodsze-
go wikarego w parafii św. Micha-
ła w Bystrzycy Kłodzkiej (u boku  
ks. proboszcza Piusa Junga w la-
tach 1910 - 1940 i jego następ-
cy Adolfa Langera, proboszcza  
do 1946 roku i równocześnie 
przyjaciela, a po śmierci pierw-
szego promotora kultu) oraz peł-
nienie obowiązków duszpasterza 
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego. 
Trzecim etapem życia księdza 
jest aresztowanie, pobyt w wię-
zieniu kłodzkim i wiedeńskim, 
a wreszcie w obozie koncentra-
cyjnym w KL Dachau.

Od 1 kwietnia 1932 do lutego 
1939 roku przez 7 lat, zajmując 
się duszpasterstwem dzieci  
i młodzieży, posługiwał u boku 
proboszcza Augustina Hauf-
fena (*3.VI 1885 †11. IX 1939) 
jako wikariusz w Kudowie-
-Zdroju Czermnej (w 1933 r. 
jeśli  w pobliskim kurorcie  
w Kudowie żyło 1 855 osób, to 
Czermną zamieszkiwało 2.041 
osób, a cała parafia liczyła sześć 
wiosek zamieszkałych przez po-
nad 4.400 wiernych dawnego 
czeskiego zakątka). Na terenie 
parafii działało wiele stowarzy-
szeń o charakterze sportowym 
(„Sportclub Preußen 23", z sekcją 
piłkarską i gimnastyczną; klub 
narciarski „Rauhreif" oraz Militär- 
Verein), jak i społeczno-kultural-
nym (ochotnicza straż pożarna, 
grupa teatralna, Kolpingfamilie 
i Jungkolping). Bezpośrednio 
przy kościele parafialnym dzia-
łały: chór kościelny, Kongregacja 
Maryjna, Związek Katolickich 
Kobiet i  „Kreuzbund” – jedno 
ze stowarzyszeń młodzieży 
(to ostatnie zostało zakazane  
z chwilą powstania Hitler-Ju-
gend).

Neoprezbiter Gerhard Hirsch-
felder, prezentując środowisku 
parafialnemu i publicznemu 
świetlane świadectwo życia 
według Ewangelii i bezkom-
promisową postawę moralną, 
stał się niewygodnym dla miej-

scowych liderów NSDAP. Pomi-
mo, iż ze Słonego, będącego 
częścią parafii św. Bartłomieja 
w Czermnej, wywodził się Paul 

Skoda (*29. VI 1901 †20. IV 1945; 
szewc z zawodu) polityk NSDAP, 
to jednak pierwszoplanowym 
przeciwnikiem ideologicznym  

Ks. Gerhard HIrschfelder z grupą młodzieży „Kreuzbund” w Czermnej, Luzi Bernard trzecia 
od lewej w pulowerze; źródło: Josef Fischer-Bernard – archiwum rodzinne

Ks. Gerhard HIrschfelder jako opiekun młodzieży na letnim biwaku.

Ks. Gerhard HIrschfelder z harcerzami na obozie w Czermnej. Foto z archiwum  
ks. T. Fitycha.

Błogosławiony ks. Gerhard HIrschfelder podczas ostatniej wielkiej pielgrzymki  
do Wambierzyc 8 czerwca 1941 roku.
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i głównym sprawcą prześladowa-
nia ks. Gerharda przez gestapo, 
stał się miejscowy przewod-
niczący NSDAP Arno Rogard 
(pierwotne nazwisko Rogowski). 
Był to niewierzący nauczyciel, 
czynny zarówno w Czermnej, 
jak też w ewangelickiej szkole 
w Kudowie-Zdroju. Mieszkał, 
podobnie jak jego brat Arwed 
Rogowski, pod dawnym nume-
rem 5 (wcześniej - Haus „Lydka",  
a za jego czasów - Haus „Rogard") 
po lewej stronie, głównej drogi 
prowadzącej z Kudowy-Zdroju 
do Czermnej. Aktualnie dom ten 
nie istnieje, ale przed wojną był 
to piąty z kolei budynek, licząc 
od willi „Diana"- klasztoru Sióstr 
Służebniczek NMP.

Burmistrz Kudowy w latach 
1917 - 1933, którego zdjęto  
ze stanowiska w wyniku nowych 
wyborów z 1933 r. był doktorem 
prawa i przyzwoitym człowie-
kiem. Nazywał się Hans Schin-
dler (†1966; po wojnie wykładał 
na uniwersytecie w Tybindze). 
Kościół katolicki w Czermnej  
i okolicy poniósł porażkę w wy-
borach w 1933 (w pow. kłodzkim 
wskaźnik procentowy głosów 
oddanych na NSDAP należał 
do jednych z największych  
w Niemczech). Tylko nieliczni 
księża katoliccy podjęli walkę  
z nazizmem. Zjawisko zastrasza-
nia pojawia się dopiero po 1935 
roku, w zasadzie w 1936 roku, kie-
dy tego typu fakty pojawiają się  
we wspomnieniach i pamiętni-
kach miejscowej ludności.Propa-
ganda Hitlera trafiła na podatny 
grunt. Mam na myśli realia spo-
łeczne na ziemi kłodzkiej, progra-
my socjalne Hitlera, itd. Wtedy 
to uzdrowisko Bad Kudowa, jak 
i pozostałe na ziemi kłodzkiej  
i inne w Niemczech, stało się 
dostępne dla klasy robotniczej 
z całych Niemiec.

W  k a ż d e j  s z k o l e ,  t z n .  
w Czermnej, Kudowie i na tere-
nie ziemi kłodzkiej, jak i w całych 
Niemczech utworzono struk-
tury Hitlerjugend. Dyrektorzy 
szkół byli oczywiście szefami 
miejscowymi tych organizacji. 
Państwo finansowało tą organi-
zację, a oferta programowa była 
naturalnie bardzo atrakcyjna 
dla młodzieży (wycieczki, szko-
lenia, sport, itd.), co oczywiście 
w sposób naturalny też odcią-
gało młodzież od kościoła. Dla 
aktywistów Hitlerjugend - mam 
tu na myśli dzieci, które dały się 
wciągnąć głęboko w ten ruch  
i swoją postawą zarażały innych, 

czekały nagrody oraz wyróżnie-
nia. Często pojawiały się w miej-
scowej prasie artykuły o tym, że 
taki a taki uczeń wyróżnił się swo-
ją postawą i otrzymał nagrodę. 
Była to oczywiście swoista nomi-
nacja w miejscowej społeczności 
oraz zachęta dla innych.

W terenie przygranicznym - 
pas graniczny z Czechami - na-
zistowskie represje były o wiele 
większe niż w samych Niem-
czech. Powodem było przygo-
towanie terenu, tzn. oczyszczanie  
z elementów szkodliwych dla 
państwa - w związku z plano-
waną inwazją - aneksją Czech  
w 1938 r. W ramach „czyszczenia 
pasa nadgranicznego”, hitlerow-
skie obostrzenia i represje wobec 
Czechów z pochodzenia oraz 
Żydów były znaczne, i to już  
w 1937 roku. Dodam, że w 1935 r. 
pojawiły się w Kudowie pierwsze 
szyldy przy restauracjach oraz 
niektórych sklepach: „Żydom 
wstęp wzbroniony” lub „Żydzi 
w tym miejscu - osoby niepo-
żądane”. 

Ks. Gerhard Hirschfelder 
nadal w ewangelicznym duchu 
wychowywał młodzież, a jego 
nauki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród młodych 
ludzi. Wielką radość i satysfakcję 
sprawiała mu formacja liturgicz-
nej służby ołtarza poprzez tzw. 
zbiórki ministranckie, latem  
w  o g ro d z i e  p a r a f i a l ny m .  
Na różne sposoby próbowano 
go zastraszać. Jego kazania 
były ostentacyjnie notowane, 
wzywano go na przesłuchania, 
kilkakrotnie został nawet pobity 
przez faszystowskich bojówkarzy.

Był daleki od uprawiania 
polityki, ale w kazaniach oraz  
w rozmowach z bliskimi mu 
ludźmi występował przeciw na-
zistom i kultowi Hitlera. Rozwijał 
katolickie organizacje młodzie-
żowe, które miały zapobiec sze-
rzeniu się ideologii narodowo-
socjalistycznej. Wokół wartości 
chrześcijańskich gromadził nie 
tylko młodzież z Czermnej, ale 
i z pozostałych pięciu filialnych 
wiosek. Co więcej, apostolskim 
duchem i otwartością urzekł mło-
dzież pobliskiego wówczas jesz-
cze miasta Lewina Kł. Pod jego 
wielkim wpływem była nie tylko 
Barbara Franke, późniejsza inicja-
torka gromadzenia świadectw 
i nieformalnej inicjacji procesu 
beatyfikacyjnego. 16 lutego 1939 
roku, na skutek nazistowskiego 
prześladowania, w nurtach Nysy 
Kłodzkiej zginęła matka księdza 

Hirschfeldera Maria (przeżyła 
zaledwie 54 lata). Pochował ją 
osobiście, ale w osamotnieniu, 
bowiem z powodu nazistowskich 
szantażów i nacisków, nikt inny 
z miejscowych duchownych nie 
chciał tego uczynić.

1936 - 1940 - duszpasterz 
młodzieży dekanatu kłodzkiego 
(Hrabstwa Kłodzkiego) z nomina-
cji prałata Franza Ditterta, wika-
riusza generalnego Kłodzkiego 
Hrabstwa (1921 -1937).

Od lutego 1939 do 1941 
roku przez ponad 2 lata po-
sługiwał jako starszy wikariusz  
w Bystrzycy Kłodzkiej. Miało mu 
to zapewnić większe bezpie-
czeństwo wobec nasilających 
się szykan ze strony faszystów. 
W swoim działaniu pozosta-
wał konsekwentny, niezłomny  
i nieustraszony. Po usunięciu na-
uki religii ze szkół i gimnazjów, 
w kościele prowadził zajęcia dla 
dzieci szkolnych, a co dwa tygo-
dnie w różnych miejscach gro-
madził młodzież na tzw. „godziny 
wiary". Z młodzieżą i dorosłymi 
„Rodziny Kolpinga” prowadził 
duszpasterstwo turystyczne oraz 
wyjazdy formacyjne z udziałem 
własnej kapeli.

8 VI 1941 – pielęgnował 
charyzmat mieszkańców zie-
mi kłodzkiej – kochał Maryję  
i z tej miłości czerpał siłę dla 
swej posługi; uczył tej miłości 
młodzież i wiernych; organizo-
wał pielgrzymki do Wambierzyc 
Śl. i na Marię Śnieżną, w których 
uczestniczyło po kilka tysię-
cy młodych ludzi z całej ziemi 
kłodzkiej. W dniu 8 czerwca 1941 
roku odbyła się ostatnia wielka 
pielgrzymka do Wambierzyc Śl., 
w której, pomimo odbywających 
się równocześnie młodzieżowych 
ćwiczeń militarnych, udział wzię-
ło aż 2.300 dziewcząt i chłopców. 
Ks. Gerhard celebrował Euchary-
stię i wygłosił kazanie.

Radykalne represje 
ze strony narodowego 
socjalizmu III Rzeszy

Wychowując młodzież w du-
chu chrześcijańskim, z powodu 
swoich antynazistowskich po-
glądów, znaczącego wpływu 
na młodzież (gromadził większą 
liczbę młodzieży niż kudowscy 
liderzy NSDAP) i braku aproba-
ty dla kultu wodza III Rzeszy, był 
ustawicznie śledzony, podsłuchi-
wany, oskarżany jako wróg naro-
du i wodza, w tym wielokrotnie 
kontrolowany i przesłuchiwany 

przez gestapo. Przywódcy par-
tii nazistowskiej zarzucali mu, że 
odciąga młodzież od organiza-
cji partyjnych „Hitlerjugend" 
i „Bund Deutscher Mädel” (pol. 
Związek Niemieckich Dziewcząt, 
powstał w czerwcu 1930 roku, 
żeńska sekcja Hitlerjugend).  
Na polecenie nazistowskich 
władz bojówkarze Hitlerjugend 
dokonali w okolicy miasta By-
strzycy Kł. kilku aktów profana-
cji małej architektury sakralnej, 
m.in. krzyża przy spacerowej 
trasie do wsi Wyszki, 5 km  
na południe od miasta i kaplicz-
ki Maryi Ukoronowanej, które  
do głębi duszy poruszyły ka-
tolicką dziewięciotysięczną 
społeczność miasta. W kazaniu 
wygłoszonym w niedzielę, pięć 
dni po tych gorszących wydarze-
niach, ks. Gerhard Hirschfelder 
broniąc młodzieży, wypowiedział 
celną diagnozę nazizmu: „Kto  
z serc młodzieży wyrywa wiarę 
w Chrystusa - jest przestępcą”.

1 VIII 1941 – w piątek zo-
stał zaaresztowany w Bystrzy-
cy Kłodzkiej (ul. Starościńska, 
pierwszy dom po lewej stronie, 
gdzie prowadził dla młodzieży 
tzw. godzinę wiary). Nastąpiło 
to kilka tygodni po dyrektywie 
Reichsleitera NSDAP Martina 
Bormanna z 9 czerwca 1941 r.  
W piśmie okólnym do gauleite-
rów jednoznacznie sprecyzo-
wał wrogie nastawienie wobec 
Kościoła: "(...) Wszelkie wpływy 
przeszkadzające w prowadzeniu 
narodu przez Führera z pomocą 
NSDAP lub mające temu zaszko-
dzić, muszą być udaremnione”.

Od 1 VIII 1941 do 15 XII 1941 
- bez oficjalnego aktu oskarże-
nia, bez procesu sądowego  
i formalnego wyroku pozostawał  
w kłodzkim więzieniu przy uli-
cy Bohaterów Getta 16 (ponad 
cztery miesiące). To tutaj napisał 
często później publikowane roz-
ważania Drogi Krzyżowej. W tym 
okresie, m.in. w korespondencji 
ks. Gerharda ujawnia się infor-
macja o chorobie serca.

O niegasnącym duchu pa-
sterskiej miłości księdza Ger-
harda świadczy m.in. fakt, że 
to tutaj spisywał efekty swych 
studiów i medytacji - komenta-
rze do wybranych słów św. Paw-
ła Apostoła Narodów na temat 
kapłaństwa, które umacniały  
i podkreślały gotowość oddania 
swego życia. W kłodzkim wię-
zieniu de facto szkicował swój 
duchowy testament, którego 
tytułem mogłoby być motto  
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z prymicyjnego obrazka: „Chry-
stus bowiem został złożony  
w ofierze jako nasza Pascha. 
Alleluja!". W tym czasie napisał 
m.in.: „Ja też jestem przez Cie-
bie wybrany, aby cierpieć. Pa-
nie dziękuję Ci za to […]" oraz 
„Świat nie jest w stanie dostrzec 
nasze prawdziwe bogactwa du-
chowe [...] i tak chrześcijanin,  
a zwłaszcza kapłan jest zawsze 
człowiekiem radosnym i pełnym 
nadziei, ponieważ Chrystusa, 
dla którego żyjemy, nie można 
zabić ani unicestwić […]". Sa-
morzutnie realizował ambitny 
program duchowy „Duc in altum".  
W chwili potęgującego się za-
grożenia umacniał najważniej-
szą relację - wewnętrzną jedność 
z Chrystusem i dzięki temu sta-
wał się „twierdzą wewnętrzną" 
(św. Teresa z Avila). Nota bene, 
w analogiczny duchowy sposób 
zareagował inny niemiecki prze-
ciwnik nacjonalizmu i członek 
kreisauskiego kręgu bojowników 
w Krzyżowej koło Świdnicy, nie-
miecki jezuita Alfred Delp (*15 IX 
1907 †2 II 1945).

Transport do KL Dachau -
14 dni

15 XII 1941 – nadal bez są-
dowej decyzji został wywiezio-
ny do KL Dachau, ale podczas 
transportu wspólnie z oficerem 
Wehrmachtu był przetrzymywa-
ny m.in. w więzieniu wiedeńskim 
(tu przeżył Wigilię Bożego Na-
rodzenia).

O p u s z c z a j ą c  K ł o d z k o 
ks.  Hirschfelder był  piątą  
z kolei osobą umieszczoną  
w jednoosobowej celi więzien-
nego wagonu. Był tam m.in. pe-

wien niemiecki oficer w randze 
kapitana, który za ciężkie prze-
winienia został zdegradowany  
i dodatkowo otrzymał trzy mie-
siące ciężkiego obozu. Transport 
trwał 13 dni, a ponieważ cela 
była bardzo ciasna, więźniowie 
musieli większość czasu spędzać  
na stojąco. Natomiast Wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia 
przeż yli  w więzieniu wie -
deńsk im. Ks.  Hirschfelder 
opowiadał współwięźniom  
o tajemnicy narodzin Chry-
stusa. Po latach ów wojskowy 
zaświadczył ks. proboszczowi 
A. Langerowi, że nigdy w życiu 
nie słyszał, aby ktoś w podobny 
sposób mówił o tej wielkiej ta-
jemnicy, związanej z przyjściem 
na świat Zbawiciela.

Wyniszczany w KL Dachau –
217 dni

27 XII 1941 r. - na okres po-
nad siedmiu miesięcy został osa-
dzony w obozie Dachau (Bawa-
ria). Na liście rzymskokatolickich 
księży figuruje on pod numerem 
841, a jako więzień KL Dachau 
pod numerem 28972. Odtąd nie-
złomna wiara w Opatrzność Bożą 
i świadoma, pozbawiona lęku i 
trosk modlitwa oraz posługa in-
nym, będą dominantą jego prze-
myśleń i listów, po zwyczajowo 
sześciu tygodniach kwarantanny 
spędzonych w tzw. bloku przyjęć 
(niem. Zugangsblock) - nr 9/3K. 
Celem kwarantanny było przy-
zwyczajenie się do regulaminów, 
rytmu i reżimu obozu. Wszyscy 
więźniowie musieli maszerować 
jak jeden sprawny żołnierz, zdej-
mować czapki, a najgorszą była 
tzw. gimnastyka.

Pierwsze dwa miesiące -  
od 25 stycznia do 24 marca 
1942 roku przeżył w bloku nr 
30 dla księży polskich. W tym 
czasie żył tu jeszcze „książę mę-
czenników” ks. bp Michał Kozal.  
Ks. Gerhard przybył do tego blo-
ku w najtrudniejszym okresie, 
tzn. zaostrzonych wobec Pola-
ków kar, prac i głodu. Niestety, 
jest to bardzo wymowny fakt, że 
nawet charyzmatycznych nie-
mieckich kapłanów poddawano 
najpierw wyjątkowym represjom, 
stosowanym wobec polskiego 
duchowieństwa.

Po 15 IX 1941 – czyli po 
tzw. „apelu pokuty”, kiedy pol-
scy kapłani odmówili wpisania  
na tzw. listę „Volksdeutschów” 
(pol. „etnicznych Niemców” albo: 
„folksdojczów”), i nie wyparli się 
polskości oraz godności kapłań-
skiej, zaczął się najgorszy obozo-
wy okres. Represje znacznie się 
nasiliły, aczkolwiek nie istnieją 
materialne dowody, to Niemcy 
zdecydowali wówczas o fizycznej 
likwidacji polskiego duchowień-
stwa przetrzymywanego w KL 
Dachau. Rozpoczęły się wywózki 
w tzw. „transportach inwalidów” 
do eutanazyjnego centrum  
na zamku Hartheim.

Od 24 III 1942 - pobyt w blo-
ku nr 26/3 (o większym „komfor-
cie”; ks. H. Scheipers wskazuje 
na izbę – lokal nr 2!), dla księży 
niemieckich i austriackich (tzn.  
z kaplicą i oficjalnie sprawowaną 
liturgią eucharystyczną).

Śmierć:

Ksiądz Hirschfelder był wyso-
kiego wzrostu i szczupłej budo-
wy ciała. Nieludzkie i wyjątkowo 

twarde realia obozowego życia 
w KL Dachau ciężko nadwyrężyły 
jego zdrowie i od lat chore serce. 
1 VIII 1942 r. zmarł w obozowym 
lazarecie na skutek pobicia przez 
dwóch infirmiarzy; według ofi-
cjalnego dokumentu z powodu 
skrajnego wyczerpania i niedoży-
wienia, niewydolności krążenia,  
a w końcu zapalenia płuc. Od-
szedł do Pana w młodym wieku, 
mając niespełna 36 lat i 10 lat 
kapłaństwa. W 1942 r. pocho-
wany został w Kudowie - Zdroju 
Czermnej, w alei obok kościoła.

Kończąc nasze lapidarne 
portretowanie pierwszego bło-
gosławionego ziemi kłodzkiej 
i diecezji świdnickiej, a drugie-
go w jej dziejach męczennika, 
trzeba zatrzymać się przed ta-
jemnicą śmierci. W konstytu-
cji duszpasterskiej o Kościele  
w świecie współczesnym Gau-
dium et spes Soboru Watykań-
skiego II czytamy: „Tajemnica losu 
ludzkiego ujawnia się najbardziej 
w obliczu śmierci. Nie tylko bo-
leści i postępujący rozkład ciała 
dręczą człowieka, lecz także, i to 
jeszcze bardziej, lęk przed unice-
stwieniem na zawsze. Instynktem 
swojego serca słusznie osądza 
sprawę, jeśli wzdryga się przed 
całkowitą zagładą i ostatecznym 
końcem swojej osoby i myśl  
o tym odrzuca. Zaród wieczności, 
który w sobie nosi, jako niespro-
wadzalny do samej tylko mate-
rii, buntuje się przeciw śmierci. 
Wszystkie wysiłki techniki, choć 
bardzo użyteczne, nie mogą 
uspokoić tego lęku; biologicz-
ne bowiem przedłużenie życia 
nie zdoła zaspokoić pragnienia 
życia dalszego, pragnienia, które 
nieusuwalnie tkwi w sercu czło-
wieka.

Choć wobec śmierci wszel-
ka wyobraźnia zawodzi, Kościół 
jednak pouczony Bożym obja-
wieniem, stwierdza, że człowiek 
został stworzony przez Boga dla 
szczęśliwego celu poza granicą 
niedoli ziemskiej. Ponadto wiara 
chrześcijańska uczy, że śmierć 
cielesna, od której człowiek był-
by wolny, gdyby nie był zgrze-
szył, zostanie przezwyciężona, 
gdy wszechmocny i miłosierny 
Zbawca przywróci człowiekowi 
zbawienie z jego winy utracone. 
Bóg bowiem powołał i powołuje 
człowieka, aby przylgnął do Nie-
go całą swą naturą, w wiecznym 
uczestnictwie nieskazitelnego 
życia Bożego. 

To zwycięstwo odniósł Chry-
stus zmartwychwstały, uwal-Niemiecki obóz koncentracyjny KL Dachau.
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niając swą śmiercią człowieka 
od śmierci. Zatem każdemu 
myślącemu człowiekowi wiara, 
przedstawiona w oparciu o solid-
ne argumenty, daje odpowiedź 
na jego niepokój o przyszły los, 
a zarazem stwarza możność ob-
cowania w Chrystusie z umiło-
wanymi braćmi zabranymi już 
przez śmierć, niosąc nadzieję, że 
osiągnęli oni prawdziwe życie  
w Bogu. Chrześcijanina przyna-
gla z pewnością potrzeba i obo-
wiązek walki ze złem wśród wielu 
utrapień, nie wyłączając śmierci, 
lecz włączony w tajemnicę pas-
chalną, upodobniony do śmierci 
Chrystusa, podąży umocniony 
nadzieją ku zmartwychwstaniu” 
(zob. nr 18. 22).

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
jako nieustraszony duszpasterz 
młodzieży był i jest nieskazitel-
nym wzorem twórczej i wiernej 
przyjaźni z Chrystusem – „Drogą, 
Prawdą i Życiem” (J 14,6). Życio-
we przesłanie charyzmatyczne-
go i niezłomnego Duszpasterza 
Młodzieży Ziemi Kłodzkiej jest 
niezwykle cenną i aktualną 
repliką Pawłowego nauczania 
skierowanego nie tylko do Rzy-
mian: „Ewangelia jest mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego wie-
rzącego. W niej bowiem objawia 
się sprawiedliwość Boża, która  
od wiary wychodzi i ku wierze 
prowadzi, jak jest napisane: 
a sprawiedliwy z wiary żyć bę-

dzie” (Rz 1, 16b-17). Tak więc  
i w naszych czasach i to w całej 
pełni potwierdza się prawdzi-
wość słów, że śmierć męczenni-
ków stanowi bezcenne nasienie 
i owocodajny zasiew nowych 
chrześcijan (zob. Tertulian). Nowa 
ewangelizacja i efektywne wy-
budzanie Europy z „nocy duszy”  
i wprowadzanie jej w ekologicz-
ną przestrzeń ducha (chroniąc  
od zaczadzenia antykościołem, 
antywartościami, samounice-
stwienia w spirali kłamstwa, 
manipulacji, przemocy, pogardy, 
uprzedmiotowienia człowieka 
i cywilizacji śmierci) pilnie po-
trzebuje takiej właśnie miary 
chrześcijańskiego świadectwa. 

W konsekwencji, Papież 
Franciszek naucza nas, że chrze-
ścijanin nie dający świadectwa 
staje się bezpłodny (Dz 7,51-59; 
8,1). i wyznaje: „Nie jesteśmy 
«religią» idei, czystej teologii, 
pięknoduchostwa, przyka-
zań. Jesteśmy Ludem idącym  
za Jezusem Chrystusem, dają-
cym świadectwo". Papież Je-
zuita dopowiada: „Kościół jest 
płodny i jest matką, kiedy daje 
świadectwo o Jezusie Chrystusie. 
Natomiast jeśli Kościół zamyka 
się w sobie, uważa się - że tak 
powiem - za „uniwersytet religii", 
z wieloma wspaniałymi ideami, 
z wielu pięknymi świątyniami, 
z wielu znakomitymi muzeami, 
z wielu pięknymi rzeczami, ale 

nie daje świadectwa, to staje 
się bezowocny. Podobnie jest 
z chrześcijaninem. Chrześcija-
nin, który nie daje świadectwa, 
pozostaje bezpłodny”, gdyż nie 
daje on życia, które otrzymał  
od Jezusa Chrystusa (Zob. Wa-
tykan, Dom Świętej Marty 6. V 
2014). Jezus powiedział jeszcze 
bardziej jednoznacznie: „Kto nie 
jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; 
a kto nie zbiera ze Mną, rozpra-
sza” (Łk 11,23).

Męczennicy i zrealizowani 
chrześcijanie są w każdej epo-
ce nie tylko wychowawcami, bu-
downiczymi i obrońcami Europy  
i cywilizacji zachodniej, ale 
przede wszystkim są oni widzial-
nymi i autentycznymi świadka-
mi świętości Kościoła. «Święci 
- mówił św. Jan Paweł II - którzy  
w każdej epoce historii ukazywali 

światu blask światłości Bożej, są 
widzialnymi świadkami tajemni-
czej świętości Kościoła. (...) Aby 
zrozumieć głębię Kościoła, mu-
sicie spojrzeć na nich! Lecz nie 
tylko na tych świętych, którzy 
zostali kanonizowani, lecz także 
na wszystkich świętych ukrytych, 
anonimowych, którzy starali się 
żyć Ewangelią pośród zwykłych, 
codziennych obowiązków. To 
oni ukazują, czym jest Kościół 
w swej najgłębszej istocie,  
a jednocześnie chronią go przed 
miernością, kształtują od środka, 
pobudzają do tego, by był ob-
lubienicą Chrystusa bez skazy  
i zmarszczki (por. Ef 5, 27)» (prze-
mówienie do młodych z Lukki, 
23 września 1989 r.).

Święci - jak podkreślał Sło-
wiański Papież - stali się świa-
tłem dla świata i dla ludzi im 

Ks. Gerhard Hirschfelder na czele procesji dzieci komunijnych w Zalesiu koło Bystrzycy 
Kłodzkiej.

Ks. Gerhard Hirschfelder w towarzystwie Marii i Ericha Pablów oraz znajomych z Bystrzycy Kłodzkiej na 8 dni przed aresztowaniem.
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współczesnych; stali się «odbi-
ciem blasku Boga», światłości 
Chrystusa, który jest „światło-
ścią prawdziwą”, posłaną, aby 
oświecić każdego człowieka 
(por. J 1, 9) i wszystkie narody 
(por. Konstytucja Lumen gen-
tium, 1). Istotnie, święci – czyli 
ludzie żyjący „wysoką miarą życia 
codziennego”, przez wieki byli 
prawdziwymi latarniami mor-
skimi dla ludzkości, wskazywali 
jej nowe drogi, wnosili swój 
wkład w kształtowanie nowych 
modeli kultury, odpowiadali  
na nowe wyzwania, stojące przed 
narodami, wspierając w ten 
sposób postęp ludzkości w jej 
historycznych przeobrażeniach. 
Mieli zawsze ogromny wpływ  
na kulturę i społeczeństwo, byli 
jego wychowawcami. W kon-

sekwencji, zawsze byli ważny-
mi postaciami w historii swych 
narodów.

Z tego względu mamy moral-
ny obowiązek poznawać chary-
zmat i dar jakim był i jest wybit-
ny Kłodzczanin - bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder. Naturalną i logiczną 
tego obowiązku konsekwencją 
jest pielęgnowanie i umacnia-
nie kultu niezłomnego obroń-
cy młodzieży ziemi kłodzkiej  
i sacrum „Krainy Pana Boga i Ma-
ryi”. Jednym ze stosownych dla 
tego celu forów miały być m.in. 
polsko-niemieckie spotkania 
młodzieży przygotowującej się  
na owocne spotkanie z papieżem 
Franciszkiem i takież przeżycie 
Światowych Dni Młodzieży – Kra-
ków 2016; pielgrzymki zarówno 
na „Golgotę Zachodu” do miej-

sca kaźni w KL Dachau, do grobu 
Błogosławionego w Kudowie- 
Czermnej, czy też szlakiem  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
po ziemi kłodzkiej, nawiedzając 
miejsca związane z jego życiem 
i posługą. 

Nawet jeśli nie mamy moż-
liwości wspólnego świętowania 
we wspomnianych miejscach, to 
mamy możliwość ciągłego zgłę-
biania Bożego daru - fenomenu 
charyzmatycznego Duszpasterza, 
który swoją świętość -„wysoką 
miarę życia codziennego” - 
kształtował na ziemi kłodzkiej  
(w malowniczej części diecezji 
świdnickiej). Znajomość i medy-
tacja jego nielicznie zachowa-
nych słów, jego biografii, świa-
dectw wychowanków, parafian  
i współwięźniów, a przede 

wsz ystk im jego wierności 
Ewangelii i kapłańskiej misji – 
to najlepszy sposób uczczenia 
każdej z jego rocznic. To człowiek 
silnej wiary i silnej woli. Młody, 
istotowy, a duchem dojrzały  
i niezłomny kapłan, widział wzór 
ludzkiego życia w bezinteresow-
nym darze z samego siebie.  
On nawet w nieludzkich cza-
sach III Rzeszy miał odwagę 
upodobniać się do Jezusa Do-
brego Pasterza i Chrystusa - 
Zbawiciela, który jest „światło-
ścią prawdziwą”, posłaną, aby 
oświecić każdego człowieka  
(por. J 1, 9). Nawet jeśli zostanie-
my w domach, to zaprośmy do 
nich Pierwszego Błogosławione-
go Diecezji Świdnickiej. 

1. Należy tu wspomnieć, że wśród wielu wybitnych, świątobliwych mieszkańców Kłodzka, 
pierwszym męczennikiem jest sługa Boży o. Andrzej Faulhaber SJ (* 21 V 1713 Kłodzko + 
30 XII1757 Kłodzko), który za dotrzymanie tajemnicy spowiedzi św., po zaledwie siedmiu 
latach kapłańskiej posługi, został powieszony (a ciało mimo przeszło 2-letniego wiszenia 
nie zostało naruszone. Od XVIII w. kilkakrotnie podejmowano próby beatyfikacji księdza 
Faulhabera, jednak były one przerywane, m.in. w 1939 r. wybuchem II wojny światowej. 
Po dwóch wiekach drugim kłodzkim męczennikiem został bł. ks. Gerhard Hirschfelder (* 
17 II 1907 Kłodzko + 1 VIII 1942 KL Dachau). Trzecią osobą wyniesioną do chwały ołtarzy, 
i to przez św. Jana Pawła II, jest kolejny jezuita - św. Melchior Grodziecki, który w latach 
1609-1612 uczył młodzież w jezuickim gimnazjum. 
Niniejszy przyczynek jest poszerzoną wersją artykułu, którego pierwotne źródło: „Świd-
nickie Wiadomości Kościelne”( VII 2010, nr 2 (26), s. 262-269;  http://www.klodzko.jezuici.
pl/ksgrehard.html.
2. O katolickich organizacjach młodzieżowych, identyfikujących się z Kościołem katolickim 
(młodzi bronili i utożsamiali się z wyznawaną wiarą oraz pogłębiali swoją religijność), 
można mówić już w okresie tzw. kontrreformacji (wówczas w kolegiach jezuickich były 
pielęgnowane kongregacje maryjne). W połowie XIX w. powstają stowarzyszenia młodych 
robotników – „Kolpingfamilie”. Z kolei w okresie młodzieżowych „bundów” 1919-1929 
powstały m.in. liczne bundy uczniowskie. Były to ruchy: Quickborn (eryg. 1909 w Nysie), 
Bund Neudeutschland (1919), Der Deutschen Jugendkraft (1920), Pfadfinder (1919), 
Neuland, Kreuzfahrer i Heiland. Cechowała je m.in. chrystocentryczna i maryjna orientacja, 
dążenie do doskonałego upodobnienia się i naśladowania Chrystusa w życiu codzien-
nym, stąd też wespół z ruchem liturgicznym przyczyniały się one do odnowy Kościoła. 
W uproszczonym ujęciu, bundy katolickie można uznać za swoistą syntezę katolicyzmu 
oraz idei i metod ruchu młodzieżowego. Zob. P. Hastenteufel, Katholische Jugend in ihrer 
Zeit, Bd. 1: 1900-1918; Bd. 1: 1919-1932, Bamberg 1988-1989; Th. Maas-Ewerd, Liturgische 
Bewegung, w: LThK3,  Bd. 6, k. 992; R. Guardini, Quickborn. Tatsachen und Grundsätze, 
Rothenfels 1921; B. Strehler, Aus dem Werden und Leben Quickborns, Würzburg 1927; 
J. Binkowski, Jugend als Wegbegleiter. Der Quickborn 1909 bis 1945, Stuttgart 1981; 
W. Mogge, Quickborn, w LfThK, Bd. 8 Freiburg 1963, k. 937; M. Worbs, Quickborn und 
Heimatgarten als ein Kulturell-Religiöses Ereignis in Oberschlesien (1909-1939), Opole 
1999; U. Gorki, Quickborn, w: LfThK3, Bd. 8 Freiburg [2006], k. 771; H. Goeke, Gerhard 
Hirschfelder. Priester und Märtyrer. Ein Lebensbild mit Glaubensimpulsen für heutige 
Christen, Münster 2010,  s. 23-26; G. Ruppert, Quickborn. Katholisch und jugendbewegt. 
Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte der katholischen Jugendbewegung, Oppeln 1999 
(Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku 17); Ks. T. Błaszczyk, Wkład śląskiego mło-
dzieżowego ruchu Quickborn w odnowę religijną Kościoła, „Universitas Gedanensis” 
18(2006), nr 2, s. 34-44; https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Quickborn.
3. W 1930 r. z ziemi kłodzkiej wywodziło się 15 kleryków (koszt rocznego studium jed-
nego alumna wynosił wówczas 400-700 marek; 11-tu z nich dokumentuje zachowana 
w Kłodzku fotografia; zob. 40 Jahre, s. 276). W ostatnią niedzielę stycznia 1932 r., we 
Wrocławiu święcenia kapłańskie otrzymało dwóch kłodzkich diakonów. Tym drugim był 
kolega ks. Hirschfeldera - ks. Ernst Heinze (pochodził z ubogiej rodziny więc korzystał z 
tego stypendium, był s. urzędnika celnego, a prymicje celebrował w kłodzkim kościele 
parafialnym; nb. w 1940 r. – jako następca ks. Konrada Leistera  pełnił urząd Kuratusa 
w Stuhlseife – pol. Rudawa, przysiółek Poniatowa, pow. Bystrzyca Kł.; uprzednio ks. He-
inze był wikariuszem w parafii św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej). Zob. D. Pohl, (Bearb. 
und Hrsg.), 40 Jahre Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz in Schlesien 1906-1946. 
Die Chronik der katholischen Stadtpfarrkirche zu Glatz geführt von den Stadtpfarrern 
Prälat Augustin Skalitzky (1906-1921) und Prälat Franz Monse (1921-1946). Mit 104 teils 
farbigen, dokumentarischen Abbildungen im Text und auf Tafeln, Köln, Dieter Pohl Verlag 
2009 (cyt. 40 Jahre], s. 218, 276, 278, 304.
4. Pogłębionych badań wymaga kwestia nastawienia  proboszcza miejsca urodzenia i 
W. Kłodzkiego dziekana ks. prałata dra Franza Monse (proboszcz w latach 1921-1946, W. 
Dziekan Kłodzki 1938-1962) do ks. G. Hirschfeldera. Bowiem z jednej strony G. Hirschfelder 
jako ubogi student teologii otrzymywał  stypendium z fundacji „Priesterhilfswerk” - czyli 
za pośrednictwem ks. prał. Monse (*1882 +1962). W prowadzonej kronice kłodzkiej 
parafii, ks. dr Monse umieścił jedynie dwie lakoniczne i okazjonalne wzmianki o finan-
sowym wsparciu oraz o b. prostych prymicjach ks. Hirschfeldera w klasztornej kaplicy 
w Długopolu -  Zdroju w lutym 1932 r. Uważnego badacza zastanawia fakt, że były to 
jedyne dwie i tak skromne noty. Nie  znajdujemy w jego kronikarskim dziele żadnego 
zdania o nominacji na drugiego wikariusza Bystrzycy Kł i Diecezjalnego Duszpasterza 

kłodzkiej młodzieży (z VII 1939 r.), żadnej oceny o sposobie jego ważnej pracy i wyjąt-
kowo licznych pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, ani o jego czteromiesięcznym 
areszcie w Kłodzku (VIII-XII 1941), transporcie do KL Dachau i wreszcie o śmierci w  1 VIII 
1942 r. W kronice Kłodzkiej parafii nie ma żadnej noty ani o odwiedzinach w kłodzkim 
areszcie, ani tym bardziej o próbie wspierania i ratowania ks. G. Hirschfeldera, który na 
mocy decyzji ks. dr F. Monse pełnił strategiczną funkcję Diecezjalnego Duszpasterza 
kłodzkiej młodzieży, przy współpracy „Diecezjalnego Misjonarza Młodzieży” – francisz-
kanina o. Xavera Huberta Günthera OFM (od1942 III. Wikariusza kłodzkiej parafii i już 
księdza diecezjalnego; s. 205, 341351, 356, 368-9
Powstaje szereg pytań na temat eklezjalno-politycznych priorytetów, bowiem ks. dr Franz 
Monse prowadząc przez ćwierć wieku kronikę (zob. s. 138-411) odnotowuje m.in. takie 
fakty dotyczące nie tylko parafii i kłodzkiego dekanatu, jak m.in.: zgony kapłanów (m.in. 
27 V 1943 r. z b. pozytywną oceną pracy duszpasterskiej śp. ks. Ihmanna – wikariusza 
Słupca – niem. Schlegel; nazwiska uczestników kursów proboszczowskich, nominacje na 
urząd kuratusa i proboszcza oraz przenosiny wikariuszy, a wreszcie wcielanie neoprezbitera 
Herdena ( (3 III 1940 r., s. 352)  oraz 11-tu wikariuszy do Wehrmachtu 15. V i 11. IX 1941 
r. (nb. wikariusza z Ludwikowic wybronił od tego obowiązku; również fakty śmierci na 
froncie kłodzkich wikariuszy oraz kleryków i aspirantów), a nawet kary administracyjnej 
300 marek zasądzonej 28-letniemu franciszkaninowi za obronę na ambonie katolickich 
stowarzyszeń młodzieżowych (s. 341).
Z Kłodzkiej kroniki autorstwa prałata Monse dowiadujemy się zarówno o: areszcie ochron-
nym dla „przeciwnika politycznego” ks. prob. Skobla z Kamieńca (15. XI 1933 r., s. 323), 
zaaresztowaniu wiceburmistrza Kłodzka Gobela (16 II 1937, s. 346), a z końcem XI 2937 
kłodzkiego wikariusza Johannesa Taube z powodu prywatnej wypowiedzi (*1907 św. kapł. 
28 I 1934 +1986), jak i o zakazie lub braku możliwości odbywania różnego typu procesji 
Bożego Ciała (30. XI 1939) i „Xaveriprozession” (2 XI 1941), a zrazem o zainicjowaniu w 
kłodzkim kościele parafialnym  Mszy św. dla młodzieży – niem. „Jugendmesse” w każdą 
środę o godzinie 6 rano (16 VIII 1940 r., s. 352).
Ks. dr Monse nie tylko, iż niemal corocznie aż do 1943 r. uczestniczył w sierpniowych 
obradach Konferencji Episkopatu Niemiec w Fuldzie (s. 353), a w roku 1936  nawiedził 
w Berlinie nuncjusza apostolskiego Orsenigo (14 I 1936), ale relacjonował także o swych 
corocznych urlopach (m.in. 18. VIII – 9. IX w Bad Flinsberg – pol. Świeradów-Zdrój, s. 345; 
4 VII-3 VIII 1943  r. w Bad Scharlottenbrunn – pol. Jedlina-Zdrój, s. 359).

 W pewnej mierze swoje przekonania polityczne W. Dziekan Kłodzki ks. dr F. 
Monse odsłania odnotowując w swojej kronice kolejne agresje militarne Werhrmachtu: 
18 IX 1938: „Die Sudetendeutschen wollen heim ins Reich! Die Abtretung der zumeist 
deutschen Gebiete wird vorgeschlagen. Das ist die Frucht des Schmachtvertrages Versailles 
1920. Weiteres bleibt abzuwarten“ (s. 349); - 1 X 1938: „Großer Jubel! Sudetendeutschland 
gehört zum Reich!” (s. 349); - 26 VIII 1939: „Vom 22. Bis 25. August Bischofkonferenz in 
Fulda – der Generalvikar nahm teil. Während der Konferenz Mobilmachung in Polen. 
Es scheinen ernste Entscheidungen bevorzustehen“ (s. 351); - 16 IX 1940: „Großartige 
Erfolge unserer Wehrmacht! Frankreich geschlagen in kürzester Zeit! England zittert“. (s. 
354).  Zob. 40 Jahre, dz. cyt., s. 276.304; T. Fitych, Kluczowe środowisko życia ks. Gerharda 
Hirschfeldera. Quickborn, „Wrocławski Przegląd teologiczny” 19(2011) nr 1, s. 169-188; 
Tenże, Bł. ks. Gerhard Hirschfelder i Wielcy Dziekani Kłodzcy (1901-1962),“ZK” (2015) nr 
249, s. 24-29; M. Hirschfeld, Pralät Franz Monse (1882–1962) Grossdechant von Glatz, 
Sigmaringen 1997;  J. Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku czasy nowożytne 
1914-1945, tom III, cz. IV.
. O istnieniu tego rodzaju grupy młodzieżowej w Czermnej relacjonowała swemu synowi 
Josefowi Fischer-Bernard jego matka Luzi (z domu Bernard). W ramach niemieckich działań 
zmierzających do stworzenia grup (i nawet ośrodków) duszpasterstwa młodzieżowego 
jako ruchu alternatywnego dla „Hitlerjugend” rozwijano  tzw. „Kreuzbund” (ta nazwa od 
1933 r., eryg. w 1896 r. w Rellinghausen - dziś Essen - przez ks. Josepha Neumanna (*12 
V 1856 + 12 XII 1912 późniejszego dominikanina o. Anno).  Był to ogólnoniemiecki ruch 
trzeźwościowy (m.in. takie początki miał w Nysie ruch „Quickborn”) proponujący członko-
stwo z trzema stopniami abstynencji i pielęgnujący chrześcijańskiego ducha wspólnoty.  
Zob. H. Weertz, Anno Neumann und die neuere katholische Anti-Alkohol-Bewegung,  
Kreuzbündnis-Verlag Heidhausen (Ruhr) 1913; E. Lutsch, Neumann, Wilhelm Josef Maria, 
w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon,Bd. 6, Bautz, Herzberg 1993, k. 648–649; 
W. Baumeiste, Kreuzbund, w: LfThK Bd. 6 Freiburg [1986], k. 618.
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