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Geneza artykułu

Wkroczyliśmy w czas, kiedy 
to nie tylko we francuskim Ploer-
mel, ale na całym już kontynen-
cie europejskim trzeba na nowo, 
świadomie i odważnie walczyć  
o krzyż - znak największej miłości 
i ołtarz zbawienia. Należy to czy-
nić, najpierw w naszych sercach, 
aby nie zabrakło nam odwagi, by 
w trudnych chwilach wyciągnąć 
ręce do Krzyża, mówiąc: „Witaj 
krzyżu, moja jedyna mocy i na-
dziejo!”, a następnie w przestrzeni 
publicznej. Ufam, że w większo-
ści mamy już pełną świadomość,  
że żyjemy w niezwykle skon-
fliktowanym świecie, w którym 
przebiega potężny i skoordy-
nowany atak cywilizacji śmierci 
(jej ojcami są Martin Heidegger 
i Jean Paul Sartr) i coraz bardziej 
natarczywy proces demoniza-
cji wychowania i kultury. Przy 
czym, narastający kryzys Eu-
ropy może stać się przełomem 
dla współczesnej cywilizacji  
w skali całego globu. Europa już 
dzisiaj infekuje i kolonizuje inne 
kontynenty (m.in. Azję i Afrykę), 
narzucając im swoją patologiczną 
wizję rodziny i ideologię gender.  
O zagrożeniu cywilizacją śmierci 
wielokrotnie, w proroczy sposób 
mówił i pisał św. Jan Paweł II: „we 
współczesnym kontekście spo-
łecznym, naznaczonym przez 
dramatyczną walkę między 
kulturą życia a kulturą śmierci, 
należy wykształcić w sobie sil-
ny zmysł krytyczny, pozwalający  
na rozeznanie prawdziwych war-
tości i autentycznych potrzeb” 
(encyklika „Evangelium Vitae”, 95).

W sytuacji kiedy Europa prze-
żywa głęboki kryzys tożsamości 
(nb. do upadku doprowadziło 
odejście od chrześcijańskich 
wartości, ateizm, wrogość wo-
bec Kościoła, sekularyzm, hedo-
nizm i praktyczny materializm), 
na początku października 2017 
roku w gronie ok. 1 miliona osób 
modliliśmy się na naszych gra-
nicach o pokój i o zwycięstwo 
cywilizacji życia i miłości, stano-
wiącej fundament chrześcijań-
stwa. Polacy podjęli modlitew-
ny szturm o dobro wspólne nie 
tylko naszej ojczyzny, ale także 
w wymiarze całego świata. Mo-

dliliśmy się o siłę do wyruszenia 
na poszukiwanie prawdy, dobra 
i piękna, co jest poszukiwaniem 
odblasku Boga oraz wspólnoty 
ducha Europy, która stanowi  
o jej tożsamości, warunkuje fak-
tyczne zjednoczenie i buduje cy-
wilizację miłości. Warto w tym 
miejscu podkreślić fakt, że był to 
swego rodzaju zalążek nowego 
typu „odsieczy wiedeńskiej”  
na miarę wyzwań XXI w.

Wielki Europejczyk, refor-
mator zakonu benedyktynów  
i współzałożyciel zakonu cy-
stersów św. Bernard z Clairvaux 
SOC (1090 - 1153) głosił przeko-
nanie, że „kto stoi w miejscu ten 
się cofa”. Jest więc oczywistym, 
że w każdym położeniu, czasie  
i narodzie, każdy z nas powi-
nien znaleźć odpowiedź na 
podstawowe pytanie: w jaki 
sposób człowiek może rzeczy-
wiście być na obraz Trójjedyne-
go Boga Miłości, do Niego się 
efektywnie upodabniać i z Nim 
się synchronizować? W XX wieku 
nazistowska religia zawłaszczała 
nie tylko dzieci i młodzież (zob. 
m.in. Hitlerjugend), zagłuszała 
i wypierała chrześcijaństwo,  
a równocześnie poniżała i dep-
tała godność człowieka oraz  
na skalę przemysłową realizowa-
ła zagładę Żydów i tzw. podlu-
dzi. Co więcej, w sytuacji, kiedy 
ubóstwiany w Niemczech Füh-
rer - Adolf Hitler, duszę wielkiego  
i dumnego narodu niemieckiego, 
jego najwyższe aspiracje, warto-
ści i cele zredukował do kategorii 
wręcz zwierzęcej czystości rasy, 
szerząc nienawiść do narodów 
brudnej rasy, czyli zbytecznych 
podludzi, to w tym czasie o praw-
dę o człowieku i jego godność  
w bezkompromisowy sposób 
walczyli m.in. ks. Joseph Ken-
tenich, jak i młody duszpasterz 
ziemi kłodzkiej ks. Gerard Hir-
schfelder. 

Dzisiaj na fundamentalne 
pytanie: jak realizować obraz 
Boga w człowieku, czyli pełnię 
człowieczeństwa w jej dynamice 
trynitarnej, odpowiada w naj-
nowszej książce przedstawiciel 
Afryki i watykański hierarcha  
- ks. kard Robert Sarach: współ-
czesny człowiek „musi wejść  
w milczenie. Otulając się milcze-

niem, ponieważ sam Bóg mieszka 
w wielkim milczeniu, człowiek 
jest blisko nieba, a raczej daje 
Bogu objawiać się w nim. Boga 
spotykamy tylko w wiecznym 
milczeniu, gdzie przebywa. […] 
W sercu człowieka panuje wro-
dzone milczenie, gdyż Bóg prze-
bywa w najtajniejszej głębi każ-
dej osoby. Bóg jest milczeniem 
i to Boskie milczenie mieszka  
w człowieku. […] Bóg nas nie-
sie, a my żyjemy z Nim w każdej 
chwili, zachowując milczenie. 
Nic lepiej nie umożliwi odkrycia 
Boga niż Jego milczenie, wpisane  
w centrum naszego jestestwa” 
(zob. tenże, Moc ciszy, [Warszawa 
2017], s. 34-35). Dodajmy jesz-
cze za kartuzem O. Augustynem 

Guillerand, że „zamilknięcie jest 
warunkiem milczenia, ale to jesz-
cze nie jest milczenie. Milczenie 
jest słowem, milczenie jest myślą. 
Słowem i myślą, w których sku-
piają się wszystkie słowa i wszyst-
kie myśli” (zob. tenże, Modlitwa 
kartuzjańska, Kraków 1994,  
s. 99). Niestety, fałszywi prorocy 
i samozwańczy architekci chorej 
emancypacji człowieka naszych 
czasów, jak i współczesne potę-
gi świata, które w liberalno-ma-
terialistycznym duchu usiłują 
ukształtować człowieka doby 
globalizacji, w sposób systemowy 
i metodyczny usuwają zarówno 
sacrum jak i ciszę. Musimy być 
więc świadomi, że nawet po-
środku zgiełku, funkcjonalizmu 
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i aktywizmu wyrywającego nas 
z wymiaru transcendentnego  
i z wszelkich praktyk życia we-
wnętrznego, można pozostawać 
w ciszy i wewnętrznym pokoju.

Z pewnością zaintryguję 
Czytelników, kiedy powiem,  
że szczególną inspiracją do po-
chylenia się nad tematem prze-
żywania Boga Miłości w obozie 
KL Dachau (prototypowym dla 
cywilizacji śmierci i miejscu szko-
lenia nazistowskiej formacji SS), 
czyli inaczej permanentnego 
Wcielania się Logosu – ustawicz-
nego Bożego Narodzenia przez  
ks. Gerharda Hirschfeldera, sta-
ły się dla mnie niezwykle cen-
ne książki kard. Roberta Saraha: 
„Bóg albo nic” i „Moc ciszy”. W tej 
drugiej jest zawarta głęboka re-
fleksja o konieczności modlitwy, 
jako przyjacielskiego dialogu  
z Trójjedynym Bogiem, prowa-
dzonego w życiu codziennym. 
To zarazem, z jednej strony 
prorockie wezwanie do buntu 
przeciwko globalnej dyktatu-
rze hałasu i zapędzenia ludzi 
donikąd (innymi słowy do wy-
wracania wszystkich wartości  
do góry nogami), a z drugiej 
jest to zdrowy, mądry, pilny  
i od dawna oczekiwany chrze-
ścijański i sapiencjalny raban. 
Bowiem w żaden sposób nie 
zdezaktualizowała się prawda 
porzekadeł głoszących, że au-
tentyczne i wielkie dzieła rodzą 
się w ciszy oraz mądrość zwer-
balizowana przez Antoine de 
Saint-Exupéry – „najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu” (Mały 
książę, 1943).

Ikona niezłomnego 
duszpasterstwa ziemi 
kłodzkiej doby nazizmu

W czasach nazistowskiej 
przemocy, destrukcji moralnej 
i fizycznej oraz pogłębiającej się 
grozy i beznadziei sumieniem 
mieszkańców ziemi kłodzkiej stał 
się charyzmatyczny duszpasterz 
i obrońca godności młodzieży 
ks. Gerhard Hirschfelder (1907 
- 1942). Przypomnijmy, dawny 
powiat kłodzki (niem. Landkre-
is Glatz), część dawnego Hrab-
stwa Kłodzkiego, liczył 5 miast,  
96 gmin i 1 dominium dziedzicz-
ne. Dominujące wyznanie sta-
nowili tu katolicy (90% w 1925 
roku), a następnie protestanci 
(9% w 1925 r.). W roku 1939 żyło 
tu 123130 osób, w tym aż 107228 
katolików, 13953 protestantów, 
94 przedstawicieli innych wyznań 

chrześcijańskich oraz 38 Żydów.
Ks. Hirschfelder umiał odważ-

nie i konsekwentnie odczytywać 
znaki Nieba, jak i wyzwania swo-
ich czasów. W niezłomny sposób 
upominał się o ludzką godność, 
prawdę, wolność i chrześcijań-
ską solidarność w życiu spo-
łecznym. Boża moc i mądrość 
objawiła się tym w nieślubnym 
dziecku i skromnym chłopaku  
z kłodzkiej starówki, zwłaszcza  
w 1941 r. Należy podkreślić, że od 
szeregu lat jego niezłomna wia-
ra i pasterska miłość przyciągała  
i skupiała uwagę wszystkich - 
dzieci i młodzież, rolników, ro-
botników, lokalnych twórców 
i poetów oraz duchownych, 
ludzi różnego wieku i przeko-
nań. Nazistowskim mordercom 
ks. Gerharda nie udało się Go 
uciszyć nawet poprzez krema-
torium w KL Dachau. Dziś kult 
błogosławionego ks. Hirschfel-
dera rozwija się w Niemczech 
i w Polsce, ukazując wszystkim 
pielgrzymującym na ziemi dro-
gę, która jego – jak i niezliczone 
rzesze świętych - zaprowadziła 
do świętości i pełnej wspólno-
ty nieba. Bowiem w świętości 
nie chodzi o perfekcyjne życie, 
ale o konsekwentną przyjaźń  
z Trójjedynym Bogiem, a zarazem  
o bycie darem dla innych i „wy-
soką miarę życia codziennego” 
(Jan Paweł II).

Od siedmiu lat jest on pierw-
szym błogosławionym młodej 
diecezji świdnickiej. Ks. Gerhard 
od młodości nosił w sobie pra-
gnienie świętości oraz odwagę 
i wytrwałość w jej realizacji.  
W zasadzie przez całe życie, ale 
szczególnie przez dziesięć lat 
kapłańskiej posługi dokładał 
starań, aby dać poznać ludziom 
bezgraniczną i konkretną miłość 
Boga do człowieka. Zarazem 
uczył, że praktyki pobożne  
i emocje religijne nie zastępują 
autentycznej duchowości. Bo-
wiem ta ostatnia bardziej polega  
na głębokiej, osobowej przyjaźni 
z Jezusem i wytrwałym staniu 
pod krzyżem. Należy więc uni-
kać lęku i duchowych dezercji, 
a mężnie - jak Matka Boża Bo-
lesna – w Jej ikonie Stabat Ma-
ter i wielu świętych, starać się 
uczestniczyć w tajemnicy krzyża 
– źródle zbawienia i jedynej na-
dziei ludzkości (ukazuje to m.in. 
motto jego obrazka prymicyjne-
go). Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
był prawdziwym świadkiem 
działania Boga Miłości, który nie 
skupiał uwagi na sobie samym. 

Nic więc dziwnego, że dla wielu 
mieszkańców ziemi kłodzkiej był 
on świetlanym punktem odnie-
sienia, kolumną katolickiej wiary 
oraz prorokiem chrześcijańskiej 
nadziei.

Niestety nie mamy dzisiaj 
możliwości prowadzenia bez-
pośredniego dialogu z tym 
wybitnym Kłodzczaninem  
na kluczowy temat dramatu 
jego prawdziwej osobowości  
i wielorakich dróg rodzenia się do 
pełni Bożego obrazu (zob. Rdz. 
1,27; nb. ten wyraża się poprzez 
zdolność do kochania realizowa-
ną w każdych warunkach). Nie 
mniej, od szeregu lat usiłujemy 
jednak coraz bardziej poznać 
jego „duchowe DNA”, czyli toż-
samość relacjonalną, kapłańską 
misję i świetlane ewangeliczne 
świadectwo. Temu celowi służy 
cały szereg publikacji i książek  
(w tym także i Autora niniejszego 
przyczynku), ukazujących m.in. 
jego: środowisko życiowe okresu 
dzieciństwa, przyjaciół z okresu 
młodości i posługi kapłańskiej, 
pobożności i miejsc pielgrzym-

kowych ziemi kłodzkiej, ruchów 
kościelnych, w których wzrastał 
i którym posługiwał, redempto-
rystów wyniesionych do chwały 
ołtarzy (jak postać numer trzy 
w zakonie redemptorystów, 
zakonny brat i mistyk - św. Ge-
rard, z którym się w pełni iden-
tyfikował); wielkich dziekanów 
kłodzkich pierwszej połowy  
XX w.; duchowości szensztac-
kiej, z której czerpał inspiracje  
i wzory duszpasterskie, świa-
dectw wychowanków z Czermnej 
i Bystrzycy Kłodzkiej, duchową 
charakterystykę życiowego 
Wielkiego Tygodnia przeżytego  
w KL Dachau… Tym razem 
odniesiemy się do pierwszej  
z fundamentalnych prawd wiary. 
Pragniemy przybliżyć kluczową 
relację i więź ks. Gerharda Hir-
schfeldera z Jezusem – Słowem 
Wcielonym, czyli realizację per-
manentnego Bożego Narodzenia 
nie tylko w okresie posługi ka-
płańskiej, ale przede wszystkim w 
czasie próby, czyli w czasie kłodz-
kiego więzienia, transportu ko-
leją przez Wiedeń do KL Dachau, 

Flaga niemieckich protestantów „Deutsche Christen”; źródło: witryna społeczna  https://i.
ytimg.com/vi/YruGZSVgP0A/maxresdefault.jpg

Dworzec Kolejowy – Kłodzko Miasto  (widokówka z 1901 r.); źródło: witryna 
społeczna  https://dolny-slask.org.pl/4842087,foto.html?idEntity=4719630
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jak i podczas siedmiu miesięcy 
poniżania i wyniszczania w obo-
zie zagłady.

Z precyzją mistyka oraz pro-
fesora filozofii, teologii i ducho-
wości, tę ważną prawdę wyjaśnia 
nam na nowo największy auto-
rytet niemieckiego katolicyzmu 
ostatnich pokoleń i kandydat na 
ołtarze - ks. Romano Guardini. 
„Rzeczy wielkie dokonują się 
przecież w ciszy. Nie w hałasie  
i zamęcie zewnętrznych zdarzeń, 
lecz w jasności wewnętrznego 
widzenia, w łagodnym odruchu 
decyzji, w utajonych ofiarach  
i aktach przezwyciężania siebie: 
kiedy serce jest poruszone miło-
ścią, wolność ducha wezwana 
do czynu, a jego łono zapłod-
nione, tak aby mogło wydać 
dzieło. Ciche moce są w istocie 
mocami silnymi. Skierujmy teraz 
swoje spojrzenie na najcichsze 
ze wszystkich wydarzeń – na to, 
które z woli Boga jest ciche, od-
dalone od całego zamętu świata” 
(zob. R. Guardini, Bóg. Nasz Pan 
Jezus Chrystus. Osoba i życie, 
Warszawa 1999, s. 22).

Współczesne zagrożenia 
ludzkiej tożsamości, 
człowieczeństwa 
i cywilizacji zachodniej

Zanim spojrzymy na ciemne 
dekady i wyzywania pierwszej 
połowy XX wieku, odniesiemy 
się do naszych realiów. Trzeba so-
bie w tym miejscu jednoznacznie 
powiedzieć, że jesteśmy spadko-
biercami wielu herezji, ideologii  
i kryzysów, które miały miej-
sce na naszym kontynencie  
przed wiekami. Na współczesną 
kondycję tożsamości i kultury 
europejskiej wpływ wywarła 
nie tylko schizma wschodnia, ale  
i reformacja protestancka, coraz 
częściej nazywana przez na-
ukowców rewolucją, i to wielce 
destrukcyjną. Prof. Grzegorz 
Kucharczyk z PAN twierdzi jed-
noznacznie: „skutkiem reformacji 
było rozbicie jedności Kościoła  
na Zachodzie i cywilizacji Chri-
stianitas”. Kolejnym jej tragicz-
nym pokłosiem był trwający 
przez całe wieki proces bizan-
tynizmu (prof. Feliks Koneczny), 
czyli dominacji władzy świeckiej 
nad władzą duchowną i głęboko 
idącej sekularyzacji życia społecz-
nego. Na reformacji wiele zyskało 
państwo. Od 1555 roku zostało 
wyposażone w śmiercionośną 
zasadę cuius regio, eius religio 
(czyja władza, tego wyznanie). 

Ponadto na Zachodzie doszło do 
czegoś dotąd niespotykanego. 
Władca świecki stał się jednocze-
śnie głową Kościoła, tak stało się 
m.in. w Anglii, a do dzisiaj jest tak  
w Szwecji. Nic dziwnego, że źró-
dła dzisiejszego kryzysu ducho-
wego Europy tkwią w destruk-
cyjnej reformacji i w działaniu 
masonerii. Bardzo jednoznacz-
nie ukazuje to chociażby histo-
ria Niemiec (nb. aktualnie działa 
tam pięć Wielkich Lóż i 500 lokal-
nych z ponad 15 tys. członków,  
ale przed wojną było ich aż 130 
tys.). Należy tu z mocą podkreślić, 
że zagadnienie obecności religii 
i Pana Boga w życiu publicznym 
jest centralnym zagadnieniem 
kultury i cywilizacji. Bez kultury 
nie może funkcjonować naród, 
nie może funkcjonować żadne 
społeczeństwo. Zgoda na to,  
by stopniowo rugować Boga,  
by z życia publicznego rugować 
Trójcę Świętą i wszelkie symbo-
le sakralne, jest tak naprawdę 
zgodą na zniszczenie kultury  
i europejskiej tożsamości.

 Stąd to w aktualnym położe-
niu zagadnienia ciszy i wolności 
ducha są dla nas o tyle ważne  
i inspirujące, gdyż współczesne 
tsunami dyktatury banału, pustki 
i zagonienia, miażdży nas nie tyl-
ko powodzią informacji (często 
propagandowej, pijarowskiej  
i z gruntu rzeczy kłamliwej, 
w tym agresywnego hejtu), wy-
rafinowanego pijaru, ale także 
szkodliwą modą, brzydotą i hała-
sem. Nie trzeba nikogo przekony-
wać, że żyjemy zbyt szybko i zbyt 
powierzchownie, a w dodatku 
żyjemy w zbyt głośnym świecie 
(do domów często dociera nie 
tylko szum ruchu samochodo-
wego, autostrad; na koncer-
tach, w kinach, na dyskotekach 
moc fali dźwiękowej dosłow-
nie przewraca nam wnętrz-
ności; atakują nas i docierają  
do naszych słuchawek, telefonów 
i audiobooków setki i tysiące 
słów oraz piosenek, filmów, fil-
mików, z którymi nawet biegamy 
po lesie i jeździmy rowerowymi 
trasami...). Tego wszystkiego, 
tzn. granicznych dla zdrowia fi-
zycznego decybeli, hałaśliwych 
dźwięków i wylewających je 
urządzeń, zarazem wykradają-
cych nam bezcenny czas łaski 
– „kairos”, jest niestety za dużo. 
Ten fenomen jawi się jako syste-
mowy „znak sprzeciwu” (por. Łk 
2, 34). Dzisiaj telefony dzwonią 
już dosłownie wszędzie, także  
w kościołach, w aulach, gabine-

tach zabiegowych, na przejściach 
dla pieszych…. Ludzie wciąż ze 
sobą rozmawiają, piszą SMS-y, ale  
co niepokojące zanika sztuka 
rozmowy, dialogu i uważnego 
słuchania ze zrozumieniem, em-
patii i solidarności. 

Tragicznym skutkiem dykta-
tury bezmyślności, pustki, zago-
nienia i hałasu jest nie tylko brak 
używania rozumu, uszkodzony 
słuch, często już w młodym wie-
ku. Największym zagrożeniem 
jest jednak niszczenie prymatu 
ducha nad materią i paradygma-
tu głoszącego, że wiara i rozum 
to podstawowe skrzydła, dzięki 
którym człowiek może się inte-
gralnie rozwijać. Niezwykle de-
strukcyjną rzeczywistością jest 
utrata umiejętności słuchania 
drugiej osoby i budowania więzi 
społecznych. Jest to brak zdol-
ności słuchania nie tylko innych, 
ale także i samego siebie. Przy 
czym skutek najtragiczniejszy,  
to fakt iż przestajemy słyszeć 
Trójjedynego Boga, który prze-
mawia w ciszy. Tracimy wraż-
liwość i umiejętność odbioru 
sacrum oraz religijny słuch 
duszy. Równocześnie tracimy 
źródło Bożej mocy i sens ży-
cia. Zagonienie, hałas, wrzask  
i upokarzający drugą osobę 
krzyk, od dawna wykorzystywały 
wrogie człowiekowi ideologie, 
w tym naziści - „kapłani śmierci”.  
W ich sztandarowej formacji SS-
-mani byli znani zwłaszcza jako 
obrońcy narodowego ateizmu, 
nazistowskiej religii i boskiego 
kultu Hitlera oraz jako czynni 
stróże i zarządcy nazistowskich 

obozów koncentracyjnych, 
gigantycznych fabryk śmierci  
XX w. Bowiem hałas i zgiełk, jak 
też wielość informacji, spraw  
i osób, a nawet samych słów bar-
dzo często jest formą przemocy 
(także i medialnej) i groźną formą 
poniżenia. I co istotne, tego typu 
przejawy nadużywania władzy  
i siły niszczą prymat osoby  
przed zwierzęciem i rzeczą oraz 
odbierają nam wewnętrzną ciszę, 
tak bardzo niezbędną do zaist-
nienia i pielęgnowania głębokiej 
relacji i osobowej przyjaźni z Bo-
giem. Wykluczają one możliwość 
podjęcia podstawowego wybo-
ru: Bóg albo nic oraz zrobienie 
fundamentalnego odkrycia nie-
zbędnego dla istnienia każdej 
osoby, że „sam Bóg wystarczy” 
(św Teresa z Avila), i że tylko 
„tam gdzie jest Bóg, tam jest 
przyszłość” (Benedykt XVI).

Z kolei zaistniałą w kulturze 
i nas samych pustkę, za każdym 
razem skrzętnie zagospodarowu-
ją coraz to nowsze, ale zawsze 
śmiercionośne i antyludzkie 
ideologie, jak np. nazizm, ko-
munizm, genderyzm, multikul-
turalizm. Ten ostatni ma zapewne 
zastąpić w Europie uniwersalizm 
chrześcijański. Co więcej, one nie 
wygasają jednak same z siebie 
i nie tracą swych hałaśliwych, 
natrętnych i zniewolonych pro-
pagatorów, rzekomego postę-
powego i uszczęśliwiającego  
n a  s i ł ę  p o r z ą d k u  ś w i at a ,  
za każdym razem nowszego  
i rzekomo najbardziej postę-
powego! Stąd to - jak nauczał 
natchniony Apostoł Narodów 

Boże Narodzenie – Misterium światłości, Pokłon pasterzy - reprodukcja obrazu Rembrandta
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- zło trzeba ustawicznie zwy-
ciężać dobrem (por. Rz 12,21). 
Co ciekawe, nadal nie tylko nie 
dostrzega tego problemu i nie 
proponuje drogi wyjścia wielu 
przedstawicieli rządów i elit 
europejskich, z Unią Europejską  
na czele. Wręcz przeciwnie, nadal 
w antydemokratyczny i systemo-
wy sposób, odgórnie narzuca się 
i wręcz promuje coraz to nowsze 
destrukcyjne ideologie. 

Warto w tym miejscu pod-
kreślić chociażby jeden bardzo 
wymowny fakt. Otóż Benedykt 
XVI (*1927) po watykańskich 
odwiedzinach Władimira Putina 
(*1952) powiedział m.in.: „nie po-
ruszaliśmy głębszych tematów, 
ale wydaje mi się, że - oczywi-
ście jako człowiek władzy – czuje 
się [on] dotknięty koniecznością 
wiary. To realista. Dostrzega jak 
mocno pogrążyła Rosję degra-
dacja moralności. Jako patriota 
chcący przywrócić krajowi status 
mocarstwa widzi, że zniszcze-
nie chrześcijaństwa prowadzi 
do upadku państwa. Człowiek 
potrzebuje Boga – to dla niego 
oczywiste i na pewno czuje to 
wewnętrznie” (zob. P. Seewald, 
Benedykt XVI ostatnie rozmowy, 
[Kraków 2016], s. 247).

Nazistowscy wrogowie 
Boga, człowieka i święta 
narodzin Słowa Wcielonego

Od chwili narodzin Jezusa 
spotykał totalny „znak sprze-
ciwu. W drugim wieku chrze-
ścijaństwa umiłowany uczeń  
św. Jana Apostoła i Ewangeli-
sty św. Polikarp, biskup Smyrny  
(ok. 69 -23 II 156), opierając 
się na nauce Jezusa („kto was 
odrzuca, Mnie odrzuca, a kto 
Mnie odrzuca, odrzuca Tego, 
który Mnie posłał” Łk 10,16), jak 
i swego mistrza, w liście do Fili-
pian zawarł nie tylko niezwykle 
celną diagnozę, ale też posłu-
żył się precyzyjnym terminem.  
Do dzisiaj nie straciła ona nic 
ze swej aktualności: „Każdy, kto 
nie uznaje, że Jezus Chrystus 
przyszedł w ciele, jest antychry-
stem”; a także ten, kto nie uznaje 
świadectwa krzyża, jest z diabła. 
Ktokolwiek nagina słowo Pana  
do własnych pragnień i głosi, że 
nie ma zmartwychwstania ani 
sądu, ten jest pierworodnym sza-
tana” (zob. rozdz. 6, 1 - 8, 2; por. 
1 J 2,22-26; 1 J 4,2-3; 2 J 7; 2 Tes 
2,9-12). Jezus Zbawiciel powie-
dział o ojcu i sprawcy wszelkiego 
zła krótko i jednoznacznie, to: 

„kłamca i zabójca od początku” 
(por. J 8, 44).

W świetle ewangelicznej 
prawdy głoszącej, że „drzewo po-
znaje się po owocach”, oraz słów 
Apostoła Narodów: „co człowiek 
sieje, to i żąć będzie: kto sieje  
w ciele swoim, jako plon ciała 
zbiera zagładę” (Ga 6,8b). Trzeba 
w tym miejscu powiedzieć krót-
ko i jednoznacznie: nazistowski 
kult szatana był główną drogą 
Hitlera do władzy. Innymi słowy 
Adolf Hitler był satanistą, okul-
tystą i ateistą, a propagowany 
nazizm nową religię uczynił 
ateistycznym systemem pań-
stwowym. Nie tylko podeptał 
on symbol krzyża, ale w miejsce 
prymatu chrześcijańskiej miłości 
wprowadził pogardę, przemoc 
i nienawiść oraz systemowy  
i wszechobecny kult śmierci. Stąd 
nie może nikogo dziwić, iż jako 
wódz III Rzeszy otwarcie głosił: 
[chrześcijańską] „wiarę powin-
no się tracić jak pierwsze zęby”.  
To on stoi zarówno u genezy po-
wstania ok. 12 tysięcy obozów 
zgłady (były one umiejscowio-
ne na terytorium III Rzeszy oraz  
na ziemiach państw okupo-
wanych; nb. KL Dachau stał 
się największym kapłańskim 
cmentarzem świata), jak i walki 
dwóch demonów, jak się ostat-
nio określa II wojnę światową. 
W sumie, straty w II wojnie 
światowej są astronomiczne. 
Całkowita liczba zabitych cywili 
wyniosła ok. 55 milionów ludzi  
(w tym ponad 6 mln Polaków), 
z czego 19–28 milionów zmarło  
w wyniku głodu i chorób. Całko-
wita liczba ofiar działań militar-
nych wynosiła ok. 25 milionów,  
w tym około 5 milionów zmar-
łych to także jeńcy wojenni, 
którzy utracili życie w niewoli. 
Nie mówiąc o upadku etyki  
i kultury, pracy przymusowej, 
przesiedleniach, czy też stratach 
materialnych.

W pierwszych dekadach  
XX wieku, w sytuacji kiedy nadal  
dla większości Europejczyków, 
jak i zresztą chrześcijan całego 
świata, najpiękniejszym i najbar-
dziej oczekiwanym świętem było 
Boże Narodzenie, naziści je od-
rzucali. To jedno z największych 
świąt chrześcijańskich uobec-
nia fundamentalną prawdę,  
że wolą Boga Ojca było, aby Syn 
Boży przeszedł do człowieka  
w uniżeniu. Z tego względu 
wielu zbuntowanych aniołów 
wzgardziło Trójjedynym Bogiem, 
gdyż Bóg – Słowo Odwieczne 

stał się człowiekiem z miłości 
do człowieka. Szatan - upadły 
anioł, wzgardził Bogiem, nie 
mógł bowiem znieść tego, że 
Jego Pan tak bardzo ukochał 
człowieka. Adolf Hitler, jak też  
i „numer dwa III Rzeszy” - Heinrich 
Himmler, wręcz obsesyjnie nie 
znosił prawdy o wcieleniu Syna 
Bożego, czyli całej głębi tajem-
nicy i przesłania Świąt Bożego 
Narodzenia. Potwierdza to jeden 
z biografów Hitlera: „Führer nie 
znosił Bożego Narodzenia oraz 
związanej z nim świątecznej uro-
czystej atmosfery [...]”. Informa-
cje tę potwierdza również pani 
Traudl Junge (1920 - 2002), była 
sekretarka Hitlera: „Nie uznawał 
Świąt Bożego Narodzenia, cho-
inek, świeczek, kolęd i świątecz-
nych obyczajów” (zob. Z Hitlerem 
do końca [Bis zur letzten Stun-
de, 2002], Traudl Junge, Melissa 
Müller, Dom Wydawniczy Bello-
na 2003). Co więcej Hitler, który 
od rewolucjonisty Marcina Lutra 
przejął antysemickie nastawienie, 
a następnie destrukcyjną zasadę 
cujus regio ejus religio (pol. czyja 
władza tego religia), tolerował 
jeszcze i tylko instrumentalnie 
traktował protestantyzm (nb. to 
on zamianował protestanckie-
go biskupa dla całych Niemiec),  
a katolicyzm uważał wręcz  
za „nieszczęście” dla Niemiec. 
Natomiast papieża uznawał  
za osobistego wroga numer je-
den. W jednej z wypowiedzi Wódz  
III Rzeszy stwierdził: „naszym 
nieszczęściem jest posiadanie 
niewłaściwej religii [...] dlaczego 
nie mamy takiej religii jak Japoń-
czycy, która za najwyższe dobro 
uznaje ofiarę dla ojczyzny?”. 

Co więcej, Christa Schroeder 
(w l. 1933-1945, czyli przez 12 lat 
pracowała jako sekretarka Hitle-
ra, zmarła w 1984 r.), wspominała 
w swych pamiętnikach: „Hitler 
nie był przywiązany do Kościo-
ła. Uważał religię chrześcijańską  
za przeżytek, obłudny wyna-
lazek służący do uzależniania 
ludzi Jego religią były prawa 
natury” (zob. Ch. Schroeder, 
Byłam sekretarką Adolfa Hitle-
ra, Warszawa 1990, s. 60). Adolf 
Hitler, mający żydowskie pocho-
dzenie (bowiem jego dziadek 
był wyznania mojżeszowego),  
był co prawda ochrzczony, i choć 
z Kościoła katolickiego oficjalnie 
nie wystąpił (zamierzał to jednak 
uczynić po zakończonej wojnie; 
nie został też ekskomunikowany). 
Był on nie tylko niewierzącym, 
ale wręcz satanistą, wojującym 

ateistą. Jego postawa wobec 
wiary katolickiej i duchowień-
stwa była coraz bardziej wroga 
i bezwzględna. Nicolas von Be-
low (1907 - 1983) – były adiutant 
Hitlera ds. Luftwaffe wspominał, 
że wódz III Rzeszy wygłaszał pu-
blicznie „pogróżki pod adresem 
Kościołów”. Natomiast autor wie-
lokrotnie wznawianych biografii 
Adolfa Hitlera, profesor nauk hu-
manistycznych Karol Grünberg 
(1923 - 2012) podaje, że Hitler 
w swoich wypowiedziach (m.in. 
z 21 października 1941 i z 29 li-
stopada 1944) „nazwał Jezusa 
synem żydowskiej prostytutki 
i rzymskiego legionisty”. Po-
nadto w pierwszym rozdziale 
swojej programowej książki 
„Mein Kampf” przyszły kanclerz 
III Rzeszy stwierdził: „likwidując 
naród żydowski, wypełniam wolę 
boską i boski plan”. 

Wcześniej, już w 1921 roku 
Hitler był tak zachwycony i zain-
spirowany wiarą okultystycznej 
organizacji Thule (kraina Thule 
– źródło mądrości czystej rasy, 
miała leżeć gdzieś w pobliżu 
kręgu polarnego) i przyszłej na-
zistowskiej partii, że miał głosić: 
„ludzkość czyni postęp co 700 lat. 
Celem ostatecznym jest stwo-
rzenie synów bożych. Nowa rasa 
skupi wszelką twórczą moc. Bę-
dzie niekwestionowanie lepsza 
od współczesnego człowieka”.  
W tym celu przeprowadzano 
m.in. systemową indoktryna-
cję, wykorzystując ideologie 
satanistyczne, m.in. w nazistow-
skiej organizacji Hitlerjugend 
(skupiającej dzieci i młodzież). 
„Dzieci - przyszłych dowódców 
SS uczono, że współczucie jest 
słabością. Zaczęto obchodzić 
pogańskie święta i odprawiać 
okultystyczne ceremonie […] 
Himmler nazywał siebie Czar-
nym Jezuitą – i właściwie nim 
był„ (zob. Michael Fitzgerald).

W 1933 roku Adolf Hitler  
doprowadził partię nazistowską 
do władzy, stając się jej wodzem 
– Führerem i de facto dyktato-
rem. Jest znaczące że, członkowie 
okultystycznej organizacji Thu-
le obsadzili wówczas wszystkie 
najważniejsze stanowiska. I tak 
Rudolf Hess - został zastępcą 
Führera i dowódcą. Natomiast 
czołowy okultysta III Rzeszy, 
znany z pasji dla kultów germań-
skich, i twórca nowej nazistow-
skiej religii Heinrich Himmler, 
już w 1929 roku został dowódcą  
SS (była to formacja zbrojna zał. 
w 1925 r. - niem. Schutzstaffel, za-



10  Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017

proponowana przez ówczesnego 
szefa SA – Hermanna Göringa) 
oraz gestapo, czyli człowiekiem 
numer jeden niemieckiej machi-
ny śmierci. Zarazem stał się on 
twórcą pogańskiego kultu SS,  
a swoje inspiracje czerpał m.in.  
z hinduistycznych świętych 
ksiąg. Od roku 1930 formacja 
SS nosiła przerażające czarne 
mundury z runicznymi bły-
skawicami zwycięstwa na koł-
nierzykach oraz czapki z tru-
pią czaszką. Himmler tworzył  
i egzekwował religijnie pojmo-
wany „dekalog” nazistowskiego 
imperium zła (pierwszym prio-
rytetem było wymordowanie  
30 milionów Żydów i Słowian) 
wraz z tą całą demoniczną for-
macją SS czynił gigantyczne zło. 
Sam uważał się za reinkarnację 
króla Henryka I Ptasznika, ojca 
Ottona I, który w średniowie-
czu zatrzymał pochód Słowian  
na Niemcy. Co więcej, szef SS 
Heinrich Himmler, jako drugi 
człowiek po Adolfie Hitlerze, 
chciał zmienić nazizm w mi-
styczną religię.

Mówiąc krótko, Adolf Hitler 
nie tylko, że wierzył w tajemni-
czą siłę zwaną Vril, to równocze-
śnie był głęboko zaangażowany  
w satanizm, okultyzm, astrologię, 
numerologię, psychiczny mediu-
mizm, hipnozę i wróżenia z wody, 
to jeszcze cieszył się prawie 
boskim kultem i mianem zba-
wiciela - Mrocznego Mesjasza, 
który zwłaszcza w Niemczech 
wypierał chrześcijańską sote-
riologię. Zwłaszcza po tym, jak 
quasi cudem ocalał z zamachu 
Stauffenberga, jeszcze bardziej 
uważał się za kogoś w rodzaju 
„Mesjasza” namaszczonego przez 
Opatrzność. 

W piwnicy zamku Wewels-
burg stworzono główną twier-
dzę satanistycznego kultu, któ-
ry najpierw stworzył niemiecką 
partię nazistowską, a następnie 
nią kierował. To tutaj, tak zwane 
Towarzystwo Vril zrzeszało wie-
lu współpracowników Hitlera, w 
tym Himmlera, Bormanna i Hes-
sa. W centrum kultu był Hitler, 
który, jak wierzono, był psychicz-
nym medium, kontaktującym się 
z potężnymi siłami, które mogły 
stworzyć podbijający naród aryj-
ski. Należy tu podkreślić fakt, że 
jego bliski współpracownik Him-
mler, tworzył różnego rodzaju 
mitologie, według których był on 
reinkarnacją jakiegoś dawnego 
króla Artura (monarchy rządzące-
go Niemcami w latach 919-936, 

który zatrzymał pochód Słowian). 
Natomiast wysocy generałowie 
SS i dowództwo tej formacji zbie-
rali się na pamiątkę rycerzy tegoż 
króla. Historyk Michael Fitzgerald 
twierdzi, że „mity okultystyczne 
odgrywały w nazizmie najważ-
niejszą rolę”, a „poprzez kontrolę 
partii nazistowskiej towarzystwo 
dokonało największych aktów zła 
XX wieku” […] okultyści z [Towa-
rzystwa] Vril pracowali w ścisłej 
tajemnicy, robiąc wszystko, by 
wypromować siłę aryjską. Dzia-
łania bezpośrednie obejmowały 
zabójstwa na tle politycznym, 
przez wywoływanie duchów 
zmarłych, składanie ofiar z lu-
dzi po wzywanie tajemniczych 
energii - lub Vril - za pomocą orgii 
seksualnych”.

 W konsekwencji staje się 
oczywistym, że Adolf Hitler był 
ateistą, świadomie propagują-
cym okultyzm i neopogaństwo, 
a osłabiającym i instrumentalizu-
jącym niemiecki protestantyzm 
oraz zwalczającym chrześcijań-
stwo. Nic w tym dziwnego, że nie 
wierzył on ani w Trójcę Świętą, 
ani w Tajemnicę Wcielenia, ani 
w Jezusa jako Mesjasza, ani  
w katolickie koncepcje życia  
po śmierci. Stąd to oprócz do-
gmatów katolickich Hitler nie 
znosił także katolickich świąt.

Aktualnie niepodważalnym 
pozostaje fakt, że Adolf Hitler 
był ateistą i satanistą. Przy czym 
niezwykle istotnym był zarówno 
jego demokratyczny wybór, jak  
i wiara niemieckiego społeczeń-
stwa w wodzowski talent Hitlera, 
jak i w jego ideologię. Hitler był 
dla nich ludzkim bogiem. Oni  
w niego wierzyli i za nim poszli 
w ogień walki o europejską prze-
strzeń dla niemieckich nadludzi. 

Kult Hitlera jako wodza narodu  
i ślepa wiara w jego pseudo-me-
sjanizm sprawiły, iż z Niemców 
- normalnych ludzi, potrafił on 
uczynić maszyny do systemowe-
go zabijania, czyli ludobójstwa.  
Z Hitlerem i nazistowską religią 
należy wiązać nie tylko ofiary 
kilkunastu setek niemieckich 
obozów zagłady, ale i hekatom-
bę II wojny światowej, a wreszcie 
tragiczne skutki utajonej dzia-
łalności kulturalnej, naukowej  
i politycznej zakonspirowanych 
oficerów SS.

W tym kontekście bardziej 
czytelnym staje się fakt, jak 
bardzo celną diagnozą i uzdra-
wiającym duszę narodu niemiec-
kiego antidotum było papieskie 
nauczanie podczas 21. podróży 
apostolskiej papieża Benedykta 
XVI (zarazem trzeciej podróży  
do rodzinnych stron, 22–25 wrze-
śnia 2011). Jednocześnie była  
to jego pierwsza oficjalna wizyta 
w Niemczech jako głowy pań-
stwa watykańskiego. Odbyła się 
ona pod wymownym hasłem 
„Gdzie jest Bóg, tam jest przy-
szłość”.

Jezus się narodził podczas 
transportu kłodzkich 
więźniów przez Wiedeń 
do KL Dachau

Podczas oficjalnej wizyty  
w Niemczech we wrześniu 2011 
roku Benedykt XVI mówił do nie-
mieckiej młodzieży, że Chrystus 
jest światłością,a chrześcijanie 
jako rozpaleni przez Chrystusa, 
mają nieść światło swemu oto-
czeniu. Kontynuując tę myśl, 
trzeba tu zauważyć, że Kościo-
łowi szkodzą nie tyle jego prze-
ciwnicy, co chrześcijanie tylko 

z nazwy, tzw. „letni”. Jak wiemy, 
ks. Gerhard Hirschfelder należał 
do płomiennych i niezłomnych 
chrześcijan oraz charyzmatycz-
nych kapłanów. Źródłem jego 
mocy była więź z Jezusem Sło-
wem Odwiecznej Prawdy i Mą-
drości. Potwierdza to między 
innymi jego sposób przeżywa-
nia podróży z kłodzkiego aresztu 
do KL Dachau, odbytej w drugiej 
połowie grudnia 1941 roku.

Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że mistycy, święci i poeci po-
trafili najcelniej i najbardziej la-
pidarnie ukazać istotę tajemnicy 
Wcielenia i przesłania Bożego Na-
rodzenia. Wybitny śląski mistyk 
ewangelizator, doktor filozofii  
i medycyny, a na koniec katolic-
ki ksiądz ściśle współpracujący  
z krzeszowskim ośrodkiem ka-
tolickiego odrodzenia Angelus 
Silesius (właściwe nazwisko Jo-
hannes Scheffler) w aforyzmie 
przetłumaczonym przez Adama 
Mickiewicza napisał: „daremnie 
wierzysz, że Jezus narodził się  
w betlejemskim żłobie, jeśli się 
nie narodził w tobie”. 

Natomiast Św. Matka Teresa  
z Kalkuty nauczała nie tylko świa-
dectwem ewangelicznego życia, 
ale także poprzez sapiencjalny 
wiersz, że „[…] zawsze, kiedy 
dajesz odrobinę nadziei „więź-
niom”, tym, którzy są przytłoczeni 
ciężarem fizycznego, moralnego 
i duchowego ubóstwa, jest Boże 
Narodzenie. Zawsze, kiedy roz-
poznajesz w pokorze, jak bardzo 
znikome są twoje możliwości  
i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie. Zawsze, 
ilekroć pozwolisz, by Bóg poko-
chał innych przez ciebie, zawsze 
wtedy, jest Boże Narodzenie”. Per-
manentne Boże Narodzenie jest 

Prof. Joseph Wittig



11 Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017

niezbędną koniecznością. To nic 
innego jak systemowe i wytrwałe 
budowanie cywilizacji miłości. 
Bowiem świat oderwany od Trój-
jedynego Boga Miłości popada  
w dekadencję, ruinę i niebyt.

Mówiąc krótko, Wszech-
mogący, wieczny Bóg Miłość, 
który nas stworzył w mądrości, 
a Jego opatrzność nami rzą-
dzi, pragnąc, by wszystkie ludy  
i narody nie pozostawały w cie-
niu śmierci, sprawił, że poprzez 
Boże Narodzenie druga osoba 
Trójcy Świętej - Syn Boży przyjęła 
ludzką naturę i nawiedziła nas jak 
słońce wschodzące na wysokości.  
Od tej chwili ludzkie życie zostało 
oświecone światłem Chrystusa, 
czyli mądrością Ducha Święte-
go, abyśmy zawsze byli oddani 
Trójjedynemu Bogu i zdolni  
do budowania coraz pełniejszej 
wspólnoty (komunii) z Bogiem 
i ludźmi.

Ks. Gerhard Hirschfelder  
31 stycznia 1932 r. we Wrocła-
wiu przyjął święcenia kapłańskie 
i był prezbiterem archidiecezji 
praskiej w dekanacie kłodzkim. 
Po czym dane mu było przeży-
wać Boże Narodzenie na dwu 
parafiach, w Czermnej – 7 razy 
i w Bystrzycy Kłodzkiej – 2 razy. 
Odpowiedź na pytanie: jak starał 
się przeżywać Boże Narodzenie 
będąc więźniem? - postaramy 
się dać poniżej, wykorzystując  
w tym celu dwie z nielicznych 
zachowanych relacji. W pierw-
szym przypadku, umożliwia to 
krótki artykuł w regionalnym 
periodyku „Grafschafter Bote” 
ze stycznia 1981 r. Jego autorem 
jest O. Hubertus Günther OFM 
(nb. w 2008 roku był on jeszcze 
przewodnikiem 62. pielgrzymki 
wiernych dekanatu kłodzkiego 
do maryjnego sanktuarium  
w Telgte). Drugie źródło stano-
wi celnie i starannie literacko 
opracowany tekst relacji z 1954 r.  
na temat transportu ks. Hirsch-
feldera jako więźnia do Wiednia. 
Zawdzięczamy go utalentowane-
mu przyjacielowi ks. Gerharda 
księdzu proboszczowi Konradowi 
Leisterowi (ur. 9.02.1908 roku, był 
on młodszy wiekiem, ale starszy  
o rok święceniami, a od 1938 
roku pełnił już urząd proboszcza  
w Wójtowicach k/ Bystrzycy Kł.). 

Przejdźmy do wydarzeń 
składających się na ostatni rok 
życia i bycia kapłanem. W pią-
tek 1 sierpnia 1941 r. w Bystrzycy 
Kłodzkiej (ul Starościńska, 1-szy 
dom po lewej stronie) ks. Gerard 
prowadził jeszcze z młodzieżą 

tzw. godzinę wiary. W trak-
cie realizacji niezłomnej misji 
duszpasterskiej zaaresztowało 
go gestapo. O godzinie 21.30 ge-
stapo umieściło go w kłodzkim 
areszcie, gdzie otrzymał numer: 
269/41. W dokumentach związa-
nych z tym faktem znajdujemy 
m.in. takie adnotacje: „Haftanstalt 
Glatz mit Tuberkuloseabteilung”; 
[…]; „Gerhard Hirschfelder ein-
geliefert am 1.8.1941 um 21.30 
Uhr von Gestapo Glatz”.

W konsekwencji ,  przez 
cztery i pół miesiąca, w okresie  
od 1 VIII 1941 do 15 XII 1941  
- bez oficjalnego aktu oskar-
żenia, bez procesu sądowego  
i formalnego wyroku pozostawał  
w kłodzkim więzieniu przy uli-
cy Bohaterów Getta 16. W tym 
okresie dwukrotnie odwiedził 
go przyjaciel ks. Adolf Langer 
– proboszcz Bystrzycy Kł. Kore-
spondencja ks. Gerharda z tego 
okresu ujawnia kwestię pogłębia-
jącej się choroby serca. Trzeba tu 
podkreślić z mocą, że wybitny 
Kłodzczanin w bardzo świadomy 
i konsekwentny sposób przyjął 
nowe cierpienie, które spotyka-
ło go w formie coraz większego 
nazistowskiego prześladowania. 
Dlatego w przeddzień nadcho-
dzącego jubileuszu 10-lecia 
swych święceń, najpierw przez 
dziesięć tygodni, w kłodzkim 
areszcie umacniał swą przyjaźń  
z Jezusem Ukrz yżowanym  
i Opuszczonym, medytując  
i studiując listy Pawłowe. W ten 
sposób pokonywał rozterki, nie-
pewność, samotność i strach oraz 
odnawiał on kapłańską tożsa-
mość i poczucie misji. Pokłosiem 
tego była m.in. własnoręcznie 
zredagowana medytacja Drogi 
Krzyżowej. Dokonał tego w sy-
tuacji, kiedy to od ponad 8 lat 
niemiecką noc duszy pogłębia-
ło wsparte satanizmem dojście 
Adolfa Hitlera i partii NSDAP  
do władzy, a następnie działal-
ność okultystycznych szwadro-
nów śmierci w postaci gestapo, 
jako policji politycznej i forma-
cji SS – rycerzy śmierci, którzy 
sprawowali władze m.in. w gęstej 
sieci obozów koncentracyjnych.

Tak duchowo przygoto-
wanemu ks. Gerhardowi Hir-
schfelderowi przyszło w dniu  
15 grudnia podjąć podróż koleją 
przez Pragę i Wiedeń do Dachau, 
gdzie podjął finalne zmagania 
z szatańską wręcz mocą, ukry-
tą w militarnych strukturach  
III Rzeszy. Tego dnia wyszło mu 
na spotkanie kilka życzliwych 

osób. W tym gronie byli rów-
nież dwaj kapłani. Pierwszy  
z nich i ważny relator tego wy-
darzenia to o. Hubertus Günther 
OFM ( ur. 1907 Opole, zm. 1994 r. 
Oesede; nb. jest on widoczny 
obok ks. Gerharda na fotogra-
fii dokumentującej pielgrzym-
kę młodzieży do Wambierzyc  
w 1941 roku, na stopniach ba-
zyliki, postać w habicie fran-
ciszkańskim, w górnej części 
pierwszy od lewej strony, foto 
z archiwum ks. T. Fitycha). Żył  
w pobliskim barokowym klasz-
torze ojców franciszkanów  
z 1731 roku (przy kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej).Ten-
że franciszkanin, odtwarzając 
realia związane z transportem 
ks. Hirschfeldera do obozu 
koncentracyjnego, tak pisał  
w roku 1981: „Otóż pewien 
wierzący policjant z Kłodzka 
przekazał mi poufną informację  
o dniu, godzinie i trasie prze-
marszu ks. Hirschfeldera-więźnia  
na dworzec Kłodzko Miasto.  
W stosownym czasie, wraz  
z ks. prałatem Joseph’em Buch-
mann’em (ur. 2 IX 1986 Hamm, 
Westfalia; już w Kłodzku miał 
on wysoką godność protono-
tariusza apostolskiego i pełnił 
funkcję sekretarza wikariusza 
generalnego) zajęli miejsce  
w pobliżu dawnej szkoły Franz-
-Ludwig-Schule (dzisiaj gmach 
Szkoły  Podstawowej  nr  1  
im. Adama Mickiewicza). Dzień 
był mroźny, a dla ks. Hirschfel-
dera było to swego rodzaju po-
żegnanie z rodzinnym miastem. 
Z kłodzkiego więzienia prowa-
dzono go kolejno (nazewnictwo 
współczesne): ulicą Bohaterów 
Getta, Wojska Polskiego (obok 
swego gimnazjum), Zawiszy 
Czarnego (koło szkoły ludowej) 
i Daszyńskiego w kierunku Dwor-
ca Kłodzko Miasto. Niebawem, 
czekający duchowni ujrzeli  
ks. Gerharda Hirschfeldera, wy-
chudzonego przeżytym aresz-
tem i lekko ubranego w jesienny 
płaszcz. Szedł pod ochroną poli-
cjanta. Ten udzielił zgody, by obaj 
księża jeszcze na chwilę mogli  
do więźnia podejść i uścisnąć mu 
dłoń. O. Günther odczuł chłód 
dłoni ks. Gerharda i natychmiast 
dyskretnie podarował mu swoje 
ciepłe rękawiczki. Ten przyjął je  
z wdzięcznością i powiedział: „no, 
to teraz trzymajcie mi się dobrze”. 
Po czym oddalił się w kierunku 
dworca, a oni smutni i poruszeni 
do głębi stali [ jak przysłowiowe 
słupy] na miejscu. 

Nieco wcześniej, o. Hubertus 
Günther posłał na stację referent-
kę duszpasterstwa młodzieży zie-
mi kłodzkiej Annę-Marię Boese 
(zm. 1 II 1980), Te dwie osoby - 
wraz z ks. Hirschfelderem jako 
głównym odpowiedzialnym 
- wspólnie troszczyły się o reli-
gijną formację młodzieży (będąc  
z tego tytułu wielokrotnie 
przesłuchiwane przez gesta-
po). Wobec faktu, że pociąg  
z wagonem przeznaczonym  
dla więźniów miał spóźnienie, 
panna Boese długo czekała  
n a  d w o r c u  n a  n a d e j ś c i e  
ks. Gerharda z paczuszką przy-
gotowanych kanapek i kilkoma 
słodyczami. Policjant pozwolił  
na ich przekazanie i w ten sposób 
była ona ostatnią osobą, która 
mogła ks. Gerharda pożegnać. 
Po kilku dniach znajomy ma-
szynista przekazał O. Huber-
tusowi wiadomość, że przed 
dotarciem do kolejnej stacji  
ks. Gerhard obdzielił współwięź-
niów otrzymanymi darami.

A oto kolejne szczegóły 
więziennej podróży ks. Hirsch-
feldera. Pokonywał ją na swoją 
życiową Golgotę w sumie przez 
13 dni. Transportowano go koleją  
z kłodzkiego dworca, przez Pra-
gę i Wiedeń do obozu zagłady  
w KL Dachau. 15 grudnia 1941 
roku wespół z kilkoma więźniami, 
wśród których był także oficer 
gestapo, natychmiast doświad-
czył pierwszej próby, bowiem  
w więziennym przedziale brako-
wało dla niego siedzącego miej-
sca. Ks. Hirschfelder był bowiem 
piątą z kolei osobą umieszczoną 
w jednoosobowej celi więzien-
nego wagonu. Znalazł się w niej 
m.in. pewien niemiecki oficer  
w randze kapitana, który za 
ciężkie przewinienia został 
zdegradowany, a dodatkowo 
otrzymał jeszcze trzy miesiące 
kary, w postaci pobytu w wyjąt-
kowo ciężkim obozie zagłady. 
Transport więźniów trwał pra-
wie dwa tygodnie, a ponieważ 
cela była ciasna, skazani więk-
szość czasu musieli spędzać 
na stojąco. Natomiast samą 
już Wigilię Świąt Bożego Naro-
dzenia przeżyli w wiedeńskim 
więzieniu. Ks. Hirschfelder, który 
współwięźniów od pierwszego 
momentu traktował w otwarty, 
przyjacielski sposób, obdarował 
ich swego rodzaju katechezą  
na temat tajemnicy narodzin 
Chrystusa. Po latach, ów były 
oficer, który na szczęście prze-
żył obóz zagłady i odnalazł wiarę 
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w Trójjedynego Boga, zaświad-
czył ks. proboszczowi Langerowi 
(z Bystrzycy KŁ., przyjacielowi  
ks. Hirschfeldera), że nigdy  
w życiu nie słyszał, aby ktoś tak 
głęboko mówił o tej wielkiej ta-
jemnicy, związanej z przyjściem 
na świat Zbawiciela.

Po trzynastu latach od tego 
wydarzenia, ksiądz proboszcz 
Konrad Leister – jeden z przy-
jaciół ks. Gerarda w takich oto 
słowach relacjonował tę podróż 
na łamach kościelnego kalen-
darza: „Z tej historii nie dowiesz 
się niczego o Węgrzech czy też 
o Rosji. Akcja nie toczy się też  
za czasów cesarza Dioklecjana, 
czy też innego „sławnego” prze-
śladowcy chrześcijan. Rozgrywa 
się w 1941 roku, a rozpoczyna się 
na dworcu głównym w Kłodz-
ku. Jest grudniowe popołudnie, 
krótko przed Bożym Narodze-
niem [dokładnie: 15 XII 1941 r.; 
inną, ale bardzo zbliżoną wer-
sję transportu ks. Gerharda H. 
do KL Dachau, opublikował W. 
Wieja, Męczennik Ziemi Kłodz-
kiej Ksiądz Gerhard Hirschfelder, 
Nowa Ruda – Złoty Stok 2005, 
s. 55-56]. Na dworcu– Kłodz-
ko Miasto zatrzymuje się po-
ciąg pośpieszny do Wiednia. 
Z twarzy osób wsiadających  
i tych, które siedzą, bije blask 
świątecznej  radości .  Jadą  
do domu na Boże Narodzenie, 
do swoich bliskich i cieszą się ze 
spotkania. Tę radość widać szcze-
gólnie na twarzach żołnierzy. 

Z tyłu pociągu doczepiany 
jest wagon. Ludzie nie patrzą 
w jego stronę, bo nie pasuje  
do przedświątecznego obrazka. 
To wagon dla więźniów, z ma-
łymi, zakratowanymi oknami. 
Kto tam wsiądzie, nie będzie 
oczekiwał radosnego Bożego 
Narodzenia. Policjanci dopro-
wadzają do więziennego wago-
nu młodego mężczyznę. W tle 
widać grupkę płaczących osób, 
odprowadzających go wzrokiem. 
Przed chwilą tłoczyli się wokół 
tego więźnia, próbowali coś 
do niego powiedzieć i wsunąć 
mu małą paczuszkę. Policjanci 
starali się tego nie widzieć. Kim 
był ten więzień, któremu w tej 
bożonarodzeniowej podróży 
towarzyszyły łzy i współczucie? 
To był Gerhard Hirschfelder, 
kłodzczanin, a ostatnio wikariusz 
w Bystrzycy Kłodzkiej [1939-
1941] i diecezjalny duszpasterz 
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego. 
Znało go w Hrabstwie Kłodzkim 
bardzo wielu ludzi, szczególnie 

tych młodych. Kochali go za jego 
radosne usposobienie i za odwa-
gę, bo nawet w dniach ucisku 
przez okrutny aparat państwo-
wy, nie poprzestał bronić prawa 
i sprawiedliwości. Jego dojrzałe 
chrześcijaństwo rozpalało życie 
wszędzie, gdziekolwiek się po-
jawił. Jego światopoglądowi 
przeciwnicy od dawna go niena-
widzili i prześladowali. Wreszcie 
im się udało, pojmać go i uniesz-
kodliwić latem 1941 roku.

Tego grudniowego dnia 
Gerhard Hirschfelder miał  
za sobą prawie pięć miesięcy 
bezprawnego aresztu w wię-
zieniu w Kłodzku, bez dowo-
dów winy. Teraz przyszedł roz-
kaz przewiezienia go do obozu 
koncentracyjnego w Dachau. 
Co to oznaczało, łatwo się było 
domyślić. Zawsze był słabego 
zdrowia. Można było przewi-
dzieć, że KL Dachau nie opuści 
żywy. Rzeczywiście zmarł tam 1 
sierpnia 1942 roku. Wyjeżdżając, 
był przekonany, że nie powróci 
w rodzinne strony. W tym prze-
konaniu wsiadł do owego pocią-
gu, który wiózł go z Hrabstwa 
Kłodzkiego, mijając drogie mu 
miejsca jego życia i działalności, 
na śmierć. Po wejściu do więzien-
nego wagonu, wskazano mu po-
jedynczą celę, w której było już 
czterech mężczyzn, mających 
odbyć taką samą podróż. Nie 
było więc miejsca, żeby podczas 
tego długiego transportu usiąść  
i odpocząć. Celowo przygotowa-
no im te cierpienia. 

Jeden z towarzyszy niedo-
li opowiedział w późniejszym 
czasie o przebiegu podróży. 
Ksiądz Hirschfelder zaczął  
od obdzielenia nieznajomych 
współwięźniów tymi drobnymi 
darami, które z trudem wsunęli 
mu kłodzcy przyjaciele. Cóż to 
były za dary dla ludzi, którzy cier-
pieli głód i nie wiedzieli, kiedy 
ktoś ponownie poda im choćby 
kromkę chleba. Gerhard Hirsch-
felder też tego nie wiedział, ale 
zrobił wszystko, co mógł, aby 
pomóc innym, zachowując praw-
dziwie chrześcijańską postawę, 
która nie zawiodła w największej 
próbie. Ci, którym okazał tyle do-
bra, nie byli ludźmi jego pokroju. 
Dwaj z nich to gestapowcy [je-
den w randze kapitana, ukarany 
za znaczące wykroczenia], ludzie 
z szeregów jego największych 
przeciwników, których z jakiegoś 
powodu dotknął ten sam los, jaki 
oni zgotowali innym. Pozostali 
byli żołnierzami, którzy na rauszu 

zranili swoich kolegów i wkrót-
ce czekała ich za to surowa kara. 
Tak bardzo różniący się od siebie 
ludzie byli teraz towarzyszami 
niedoli podczas tych pełnych 
zadumy dni, poprzedzających 
Boże Narodzenie.

Podczas świąt przerwano 
transport i osadzono ich w wię-
zieniu w Wiedniu. Oczywiście 
nikt nie myślał o tym, aby przy-
gotować im jakąś świąteczną 
radość. W Wigilię siedzieli ra-
zem w mrocznej celi. Na dwo-
rze zaczynały dzwonić dzwonki, 
których dźwięk rozlegający się 
nad starym cesarskim miastem 
przywoływał miłe wspomnie-
nia, także u więźniów. Gerhard 
Hirschfelder bez ornatu, bez 
liturgicznej księgi, pozbawiony 
czci i uznania wypełniał w ową 
smutną Wigilię swoją posługę, 
wygłaszając homilię o Chrystusie, 
tak jak to robił w blasku choinek 
w kościołach na obszarze Hrab-
stwa. W ciemnościach więzienia 
przedstawił więźniom Ewangelię 
Bożego Narodzenia. 

Do ludzi, których serca już 
dawno zamknęły się na przesła-
nie miłości Bożej, mówił o Chry-
stusie tak, że ten, który przeżył 
powiedział nam później: „Jeszcze 
nigdy nie słyszałem, żeby ktoś 
mówił tak o narodzeniu Zbawi-
ciela!” Z jego ust nie wydobyło się 
ani jedno słowo żalu czy oskarże-
nia. Pozostał posłańcem boskiej 
wspaniałości i miłości również 
tam, gdzie otaczały go nieszczę-
ście i nienawiść. Jako zapłatę 
Bóg dał mu przynajmniej jedną  
z dusz, do której dotarł. Świadec-
two męczennika pomogło oca-
lić życie przynajmniej jednemu  
z tych, którzy wydawali się być 
straconymi. Zaraz po świętach 
kontynuowano transport więź-
niów do obozu koncentracyjne-
go. Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
nigdy już nie powrócił”. (Z języka 
niemieckiego tłumaczyła Irena 
Rogowska; źródło: „Kalendarz 
św. Jadwigi” – 1954 [nb. było 
to pierwsze wydanie rocznika 
wydawanego z myślą o prze-
siedlonych z ziemi kłodzkiej]; 
Błogosławiony Gerhard Hirsch-
felder, „Ziemia Kłodzka” (2010) 
wrzesień, wydanie specjalne,  
s. 33-34).

W tych bardzo nielicznych 
i syntetycznych relacjach, pra-
gniemy ukazać kwintesencję 
świadectwa empatii, żywej wia-
ry i czynnej miłości ks. Gerharda 
Hirschfeldera i jego owoce. Dla 
piątki kłodzkich więźniów skła-

dały się one na ich nieliturgicz-
ne wiedeńskie Boże Narodzenie. 
Stąd to w oczywisty sposób upo-
ważnia nas ono do sformułowa-
nia tytułu niniejszego paragrafu.  
W sposób jeszcze bliższy wy-
jaśnia ten zabieg i przekony-
wująco dopowiada, niezwykle 
ujmująca i głęboka treść nowelki  
ks. prof. Josepha Wittiga oparta 
na jego autentycznym doświad-
czeniu. 

Otóż w pewien grudniowy, 
pochmurny i mroczny poranek 
1892 roku 13 - letni wówczas 
uczeń Joseph Wittig (1879 - 1949) 
wyruszył w podróż ze Ścinawki 
Średniej k/Wambierzyc Śl. („Ślą-
ska Jerozolima”) do znajomego 
proboszcza na naukę łaciny. 
Posługiwał on w niewielkiej gór-
skiej wiosce koło Lądka-Zdroju.  
Po dotarciu pociągiem do Kłodz-
ka, młodzieniec Wittig kontynu-
ował podróż na piechotę, po-
konując trasę ok. 8 km do celu, 
jakim była wioska Żelazno. Bo-
wiem w tutejszej gospodzie miał 
go oczekiwać wspaniałomyślny 
proboszcz. Joseph był skromnie 
i lekko ubrany, a przyszło mu iść 
nie tylko pod wiatr, ale i przez 
zaspy śnieżne. Niestety okaza-
ło się, że z powodu zasypanych 
dróg, znajomy ksiądz proboszcz 
nie jest w stanie dotrzeć do go-
spody. Młody Wittig nie miał pie-
niędzy na nocleg, więc ponownie 
ruszył pieszo, tym razem w drogę  
do Lądka. Szedł trasą, którą re-
gularnie przemierzał pocztowy 
omnibus oraz powóz pocztowy, 
niestety nie miał pieniędzy nawet 
na bilet. Zatrzymanie się i odpo-
czynek groziło zamarznięciem.

Po kilku godzinach mar-
szu młody Joseph Wittig usły-
szał charakterystyczny dźwięk 
dzwonków należących do po-
wozu pocztowego. Po chwili  
w nieoczekiwany sposób woź-
nica zaproponował mu podwie-
zienie, na które utrudzonego 
piechura nie było jednak stać, 
gdyż dysponował zaledwie  
50 fenigami. Bowiem podróż do 
oddalonego o ok. 17 km Lądka-
-Zdroju kosztowała aż 3 marki.  
Ku miłemu zaskoczeniu, empa-
tyczny woźnica - zdjęty litością 
do bardzo zmarzniętego chłopca 
- zaproponował mu pomoc opar-
tą na pewnym wybiegu, do za-
stosowania na wypadek kontroli. 
Zgodnie z tą umową Wittig dotarł 
piechotą do najbliższej miejsco-
wości, gdzie wsiadł do powozu 
celem podwiezienia na dystans 
równowarty 40 fenigów. Na wy-
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padek kontroli miał być zawsze 
tym pasażerem, który dopiero 
co wsiadł do powozu. W taki 
oto sposób dotarł samodzielnie  
do Lądka -Zdroju. 

Tutaj, u rodziców owego 
wiejskiego księdza proboszcza, 
znalazł zrozumienie i otwartość 
oraz ciepły nocleg. W sumie spę-
dził tu trzy dni, aż do nastania 
odwilży. Ta pozwoliła wreszcie 
księdzu proboszczowi z gór-
skiej wioski wyjechać i odebrać 
ucznia zainteresowanego łaciną. 
Przygoda młodego, ale śmiałe-
go i rezolutnego Wittiga stała się  
dla wiejskiego księdza probosz-
cza inspiracją do wygłoszonego 
w Boże Narodzenie nietypowego 
kazania. W jego trakcie postawił 
swym wiernym pytanie: „Czy wie-
cie, gdzie narodził się Zbawiciel? 
W Betlejem? Tak jest! Owszem, 
ale przed 1892 laty! Ale gdzie 
ostatnio przyszedł na świat? 
Mogę wam to ze spokojnym su-
mieniem powiedzieć: na drodze 
między Żelaznem, a Lądkiem!”. 
Jakże bowiem można kochać 
Chrystusa, nie pragnąc dzielić 
się Nim z innymi?

Kluczem do zrozumienia  
i wytłumaczenia mądrych słów 
zarówno wiejskiego księdza pro-
boszcza, jak i samego tytułu no-
welki ks. prof. Wittiga „Chrystus 
narodził się na drodze do Lądka-
-Zdroju„ (niem. Die Christgeburt 
auf der Straße nach Landeck, 
opublikowanej ponownie w 1981 
roku) są fundamentalne słowa 
św. Jana Apostoła: „Myśmy po-
znali i uwierzyli miłości, jaką Bóg 
ma ku nam. Kto trwa w miłości, 
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ 
miłość jest z Boga” ( 1 J 4, 16. 7). 
Trafnie i pięknie potwierdza tę 
rzeczywistość zarówno tekst 
współczesnej piosenki religij-
nej: „Gdzie miłość wzajemna  
i dobroć, tam znajdziesz Boga 

żywego […]” (sł. ks. J. Dziurzyń-
ski; m. ks. Z. Piasecki), jak i słowa 
piosenki harcerskiej: „Przez ile 
dróg musi przejść każdy z nas, 
by mógł człowiekiem się stać” 
(autor tekstu: Andrzej Bianusz).

Zamiast posłowia

Integralny rozwój człowieka  
i dorastanie do pełni człowie-
czeństwa jest tajemnicą. Tak do 
końca nie jesteśmy go w stanie 
ani wyjaśnić, ani zrozumieć. 
Ewangelia odczytywana w Wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia gło-
si, że z miłosierdzia Trójjedynego 
Boga rodzinę ludzką nawiedziło 
z góry przychodzące Światło Bo-
żej Mądrości i moc Bożej Miłości 
(por. Łk 1,78; zob. także J 1,1-14). 
Co więcej, „wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi”  
(J 1,12). To oni są tymi – w tym 
gronie jest także bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder - którzy „z Boga 
się narodzili” (J1.13d). Stąd też 
Jezus obiecał: „Ojciec mój umi-
łuje go, i przyjdziemy do niego, 
i będziemy u niego przebywać”  
(J 14,23b). Od ponad 2000 lat Sło-
wo Boga, które znalazło godne 
mieszkanie w panieńskim ło-
nie Maryi, w każdej chwili puka  
do naszych serc, aby je odna-
wiać i umacniać. Ks. Gerhard 
Hirschfelder nawet w tak bardzo 
nieludzkich warunkach wygrał 
bitwę o pełnię człowieczeństwa. 
Do końca potrafił być sobą i na-
dal przyjmował Tego, Który „jest 
Drogą, Prawdą i Życiem” (zob.  
J 14,6). Czynił to z wiarą, ufnością 
i rosnącą otwartością. Niezłom-
na postawa charyzmatycznego 
Kłodzczanina i jego świetlane 
świadectwo były i są wezwaniem 
do ewangelicznego radykalizmu 
i męstwa. 

Są one niezwykle aktualne 
na obecnym etapie europejskiej 

„nocy duszy” i coraz bardziej za-
tracających swą tożsamość Eu-
ropejczyków. Trzeba nam pilnie 
przemyśleć i odradzać Europę, 
która przeżywa chwile bardziej 
burzliwe i o wiele trudniejsze niż 
przed 60 laty, kiedy to powstawa-
ła Unia Europejska. Dzisiaj trzeba 
pilnie ratować chorą Europę, któ-
ra zmierza nie tylko do biologicz-
nej śmierci. Europa zapomniała 
nie tylko o Chrystusie, który 
nadał jej sens oraz wzbogacił 
o wysoką kulturę relacji, dobro 
wspólne i personalizm. Europa 
zapomniała o swych korzeniach, 
o mocy i wielkości z jakiej wyro-
sła oraz o swych budowniczych, 
obrońcach i wychowawcach. 
Tymi byli i są święci, którzy jak 
nauczał św. Jan Pawel II „są mocą 
Kościoła”. 

W miejsce chrześcijaństwa, 
jako źródła nadziei i mocy, wpro-
wadzono wizję nowego, postę-
powego, lepszego świata. Z tą 
wizją połączona jest śmierciono-
śna iluzja, że człowiek może za-
jąć miejsce uśmierconego Boga,  
a z pomocą potężnych techno-
logii wszystko jest dlań możliwe.  
W konsekwencji Europa sterowa-
na przez eurokratów i ideologów 
nie wie dokąd i po co zmierza. 
Od dwóch wieków przeżywa 
bezprecedensowy kryzys cy-
wilizacyjny. Zwłaszcza wiek XX, 
poprzez prometejski projekt bu-
dowy nowego człowieka, przy-
niósł dwie zbrodnicze ideologie, 
których owocem było ponad sto 
milionów ofiar. Ten cień śmierci 
nadal rozszerzają kolejne ide-
ologie demonicznego kłamstwa 
i manipulacji, miażdżące życie 
ludzi i rodzinę. Niestety Unia 
Europejska, która dziś tak wie-
le mówi o wolności i tolerancji, 
kiedy przychodzi bronić wartości 
chrześcijańskich, traktuje je po 
macoszemu, żeby nie powie-
dzieć, że kompletnie je ignoruje.

Nasz wielki Polak i wielki 
Europejczyk Jan Paweł II, który 
jest symbolem chrześcijańskiej 
i zjednoczonej Europy mówił, 
że historia uczy, iż demokracja 
bez wartości przemienia się  
w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm. Niestety rozpo-
wszechniony na naszym kon-
tynencie dyktat politycznej po-
prawności – laicyzacji państwa  
i ateizacji obywateli – wprowa-
dza miejsce dla wartości, które 
z jednej strony są nam obce kul-
turowo, z drugiej uniemożliwiają 
integrację i zachowanie tożsa-
mości, a na koniec prowadzą  
do sterroryzowania codziennego 
życia Europejczyków. Pomimo, 
że tylko pośrednio akceptujemy 
tę etyczno-polityczną i militarną 
zgniliznę, a tak w ogóle to nie 
chcemy o niej myśleć, bowiem 
w końcu jest jeszcze w miarę 
cicho, spokojnie i dostatnio, to 
czemu coś zmieniać? To niestety, 
ale taka postawa powoduje, że 
zło coraz szybciej się rozszerza 
i zwycięża. Raz jeszcze przycho-
dzi nam powiedzieć - najbardziej 
szkodzą Kościołowi i cywilizacji 
zachodniej letni chrześcijanie. 
Europa tylko wówczas będzie 
Chrystusowa, gdy jej obywate-
le będą chrześcijanami, ale nie 
tylko z nazwy. I tylko wówczas, 
kiedy Boże Narodzenie potrafią 
przeżywać każdego dnia i w każ-
dych okolicznościach.

Wobec powyższego nie-
zwykle adekwatnymi są słowa 
ks. kard. Roberta Saraha wypo-
wiedziane na kongresie „Europa 
Christi” w Warszawie 22 X 2017 
roku: „Polska winna dawać świa-
dectwo, że sercem narodu jest 
jego kultura oraz, że duszą kul-
tury jest wiara w Boga. Winna też 
ostrzegać Europę przed niebez-
pieczeństwami, które wynikają 
z cichej apostazji”.
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