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„Nie wystarczy się urodzić człowiekiem. Trzeba jeszcze
być człowiekiem. Zachować godność – to być sobą w każdej sytuacji

życiowej, to stać przy prawdzie, choćby ona miała nas wiele kosztować”
Ks. Kard. Stefan Wyszyński,

Prymas Tysiąclecia

Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschfelder to wybitna postać
ziemi kłodzkiej, „śląskiego Cromlecha – „krainy Pana Boga i Maryi”,
z wieloma sanktuariami maryjnymi, ścieżkami pątniczymi i ponad
5.000 obiektów małej architektury sakralnej. Gerhard Hirschfelder
urodził się w Kłodzku w 1907 r. Księdzem został w 1932 roku, a
więc na krótko przed rokiem 1933, kiedy to w wyniku wyborów do
Reichstagu hitlerowska NSDAP przejęła władzę w Niemczech i wpro-
wadziła totalitarne rządy, a przeważająca większość mieszkańców
Ziemi Kłodzkiej głosowała na tę partię. W 1933 r. Hrabstwo Kłodz-
kie miało 124.507 mieszkańców. W tej liczbie było 109867 katoli-
ków, 13501 protestantów, 194 Żydów oraz 94 przedstawicieli in-
nych religii.

Ksiądz Gerhard Hirschfelder przez całe swoje życie szukał tego
„co w górze”. Jako kapłan i odpowiedzialny za młodzież Hrabstwa
Kłodzkiego, przez cały okres dziewięcioletniej posługi, 7 lat w Ku-
dowie-Czermnej i ponad dwa lata w Bystrzycy Kłodzkiej, w kaza-
niach głoszonych nie tylko dla młodzieży, występował przeciwko
nazizmowi. Co więcej, bezpośrednią przyczyną aresztowania księ-
dza, bez jakiegokolwiek wyroku sądowego, stały się jego zdecydo-
wane wypowiedzi broniące chrześcijańskiej wiary, ludowej poboż-
ności oraz godności młodzieży.

Na dzień przed uwięzieniem, w ostatnim kazaniu, wygłoszonym
30 lipca 1941 roku w Bystrzycy Kłodzkiej powiedział: „Kto z serc
młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa, jest przestępcą”.

Z chwilą uwięzienia, zaczął się ostatni etap życia księdza Hirsch-
feldera. Przybliżają go relacje ks. proboszcza Langera, Pani Schuma-
cher i prałata Günthera. Obok poznania ważnych motywów i ze-
wnętrznych okoliczności uwięzienia oraz izolacji, znacznie istotniej-
szym jest dla nas odkrycie dążeń i stanu ducha ks. Gerharda.

W jego więziennych zapiskach odkrywamy istotne wyznanie, które
stało się m.in. modlitwą wprowadzającą do medytacyjnych tekstów
autorskiej Drogi Krzyżowej. Czytamy tam: „Ja również jestem wy-
brany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to. Taka jest
Twoja wola, dlatego chcę pozostać w miejscu cierpienia, jak długo
zechcesz. Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się wraz z Tobą.
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie! Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć
sił z Twojej Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij mnie oraz wszystkich
niosących krzyż, swoją odwagą”.

Zatrzymując się przy kolejnych stacjach, przybliżymy w skrócie
prośby księdza Hirschfeldera o sprawności moralne na miarę Jezusa
i Maryi. Oto one:

„Chryste, daj mi taką odwagę, abym w każdym cierpieniu mówił
tak, jak Ty!” (St.I.)

„Naucz mnie nie załamywać się, kiedy i mnie krzyż będzie przy-
gniatał. Naśladować Ciebie, to nie znaczy jedynie wziąć krzyż na
swoje ramiona, ale również odważnie go nieść. Panie, dopomóż mi
Twoją łaską!” (St.II.)

„Panie, daj nam tę niezłomną wolę do niesienia krzyża, abyśmy
po upadku znów mogli powstać!” (St.III.)

Ks. prof. Tadeusz Fitych

„ZWIERCIAD£O I NIEBO DUSZY”
B£. KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA

„To my potrzebujemy, niosąc krzyż, czuć się Jej obecnością po-
cieszeni. Matko Niebieska, bądź przy mnie, kiedy włożą krzyż na
moje ramiona!” (St.IV.)

„Matko, daj mi silną wolę i wytrwałość, żebym Cię nie zawiódł,
lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!”
(St.V.)

„Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi w dźwiganiu krzyża. Naj-
piękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich
dusz. Wynagródź również wszystkim tym, którzy przez modlitwę
oraz uczynki miłosierdzia pomagają mi w niesieniu krzyża!” (St.VI.)

„Pomoc ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże. Dlate-
go błagam Cię, Zbawicielu, pomóż mi, bo inaczej załamię się i od-
rzucę Twój krzyż. A przecież od chwili niesienia przez Ciebie krzyża
nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy”. (St.VII.)

„Na Twojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych
cierpiących. Ja, Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę
pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze wię-
cej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel także pociechy i
pomocy tym, którzy jej potrzebują!” (St.VIII.)

„Zdaje się, że opuściły Cię wszystkie siły. Jednak chcesz swoją
ofiarę wypełnić do końca, a nam okazać jeszcze większą miłość. Pa-
nie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom, jesz-
cze więcej cierpieć, jeżeli taka Twoja wola”. (St.IX.)

„Obnażają Cię z szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zba-
wiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet
jeżeli obnażony umierasz pośród przestępców. Panie, jeśli i mnie
pozbawią zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem Bo-
żym, bojownikiem Bożym, kapłanem Bożym! Tego nikt mi zabrać
nie może!” (St.X.)

„Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz
się uwolnić, dopóki nie oddasz Swojej duszy w ręce Ojca Niebie-
skiego. My, chrześcijanie, a szczególnie my, kapłani, jesteśmy mniej
lub więcej do krzyża przywiązani. Pozwól mi pamiętać o tym w chwi-
lach, kiedy przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod
krzyżem!” (St.XI.)

„Mogłeś prędzej śmierć przywołać. Chciałeś nam jednak okazać
Twoją miłość do końca. Pomóż mi wytrwać w cierpieniach, aż mnie
Ojciec od nich uwolni! Dopiero wówczas moje cierpienie będzie
radością dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych lu-
dzi. Panie, daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!” (St.XII.)

„Matko Boża pomóż i mi wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj
mnie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Bolesna, uczyń
mnie odważnym znieść każde cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu
krzyża!” (St.XIII.).

„Wkrótce jednak powstaniesz z grobu jako Zwycięzca. Zbawi-
cielu, pozwól mi ciągle jako pociechę odczuwać, że po każdym cier-
pieniu nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie! Uczyń
mnie odważnym znieść wszystko!” (St.XIV.).

Zapiski wiêzienne
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W liście pisanym z więzienia do swoich krewnych z 14 XII 1941
roku czytamy między innymi: „Wasze modlitwy są dla mnie bardzo
cenne. Martwię się bardzo stanem zdrowia wuja. (…). Wczoraj, w
dzień urodzin mojej kochanej mamy, podarowałem jej zamiast ofiary
mszy św. moje cierpienie. Mocno wierzę, że nasi kochani zmarli nas
nie opuszczają. (...) Z punktu widzenia wieczności każde ziemskie
cierpienie wygląda całkiem inaczej. Próbuję i ja być gotowym na mój
los i znosić go po chrześcijańsku. Wyjeżdżam stąd, dokąd– nie wiem.
Nie bójcie się, Bóg mnie nie opuści, jestem tego pewien. Będę ciągle
próbował wiernie wypełnić moje obowiązki, by prztrwać te ciężkie
czasy. Myślcie często o pełnych nadziei słowach naszej liturgii ad-
wentu. Dodały mi one już wiele odwagi. Będę pięknie świętował
Boże Narodzenie, ponieważ Chrystus żyje we mnie i mnie umacnia.
Do szybkiego zobaczenia!”.

Oprócz autorskiej medytacji Drogi Krzyżowej, od 18 listopada
1941 r. ksiądz Hirschfelder, z myślą o swojej misji, rozpoczął redago-
wanie notatek osobistego studium teologii biblijnej na temat „ka-
płaństwa św. Pawła – Apostoła Narodów”. Na treść niedokończo-
nego studium składają się modlitwy i przemyślenia, które ukazują
głębię jego duszy i tożsamość. Tematy osobiście sformułowanych
rozmyślań to: Modlitwa Kapłana, Praca Kapłana, Samo-świadomość,
Posłaniec Chrystusa, Kapłan i cierpienie, Zaufanie Bogu, Życie Sło-
wem Bożym, Nieużyteczność, Umartwienie, Pawłowe cytaty – wy-
znania, Postawa wobec świata, Przede wszystkim miejcie miłość do
powierzonej wam wspólnoty.

Ostatni okres w jego życiu to ośmiomiesięczny pobyt w obozie
koncentracyjnym w Dachau, najpierw w bloku 30, o zaostrzonym
rygorze, dla polskich księży.

Z obozu koncentracyjnego Dachau w Bawarii – prototypowego
obozu cywilizacji śmierci, w przeciągu miesiąca więźniowie mogli
wysłać dwa listy i tyle samo ich otrzymać. Wszystkie były cenzuro-
wane i poddawane szczegółowym dyrektywom. Ze wszystkich li-
stów ks. Hirschfeldera przebija głęboki pokój duszy i bezgraniczne
zaufanie Bożej Miłości – „Ich vertraue auf die göttliche Vorsehung,
die uns täglich ihre Hilfe zeigt, wenn man sich ihr ganz anvertraut”.
Obóz koncentracyjny stanowił też ostatni etap jego dojrzewania ku
pełni człowieczeństwa i świętości. Odkrywamy to, podejmując
uważną lekturę chociażby poniżej zestawionych fragmentów jego
listów z okresu od 22 II do 26 VII 1942 roku:

„Z mocną wiarą w Bożą pomoc, którą Bóg daje Wam i nam tutaj
[w KL Dachau, Bl 30], pozdrawia Was bardzo serdecznie Wasz Ger-
hard”. (G.H.: KL Dachau, 3K 22 II 1942; MZK-s. 64)

„Myślę o Was [wujostwo] ze sto razy dziennie. Proszę Was o
modlitwę do św. Józefa, któremu szczególnie ufam. Jak sobie radzi-
cie z ogromem pracy w konfesjonale? Pomagam Wam modlitwą i
ofiarą mszy św.”.. (G.H.: KL Dachau 5 III 1942; MZK-s. 64-65)

„Tobie [kuzyn Adolf], Rodzinie i całej parafii życzę pełnych łask
Świąt Wielkanocnych z pełnią radości z liturgii Wielkiego Tygodnia,
za którą bardzo tęsknię”. (G.H.: KL Dachau 23 III 1942; MZK-s. 65)

„24 marca przeniesiono mnie [do bloku 26 KL Dachau]. Od
dwudziestego piątego, mogę codziennie być obecny na mszy świę-
tej, a w tych dniach również we wspaniałej liturgii Wielkiego Tygo-
dnia. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jaki to dla mnie powód
do prawdziwej radości. Przez to staję się mocniejszym jako naśla-
dowca Chrystusa wobec wyzwań, jakie stawiają nam Bóg i ludzie.
Dlatego te Święta Wielkanocne z pewnością są dla mnie wartościow-
sze. Nie zapomnę tego do końca życia”. (G.H.: KL Dachau, 5 IV
1942; MZK-s. 66)

„Czy mamy już nowego biskupa? Jeśli tak, podaj mi jego imię i
nazwisko, żebym go wspomniał podczas modlitwy brewiarzowej.(…)
Z powodu radości z życia, czerpanej z pięknej, mocnej duchowo
wspólnoty parafialnej, pozdrawiam najserdeczniej krewnych i zna-

jomych, zwłaszcza Ciebie w Zakrzu i proszę o dalszą pamięć. Wasz
bratanek, siostrzeniec, kuzyn i oddany przyjaciel Gerhard”. (G.H.:
KL Dachau, 5 IV 1942; MZK-s. 66)

„Jeszcze czerpię ducha z radości pięknie przeżytych błogosławio-
nych Świąt Wielkiej Nocy, do czego bardzo przyczyniliście się Wy,
drogim listem wielkanocnym. Serdeczne dzięki za to wszystko (…).
Piękne liturgiczne pieśni świąteczne, jak również uroczyste słowa
wielkanocne w naszej kochanej kaplicy, [urządzonej w bloku 26 KL
Dachau] łagodziły nam ból z powodu oddalenia od Ojczyzny. Teraz
myślę o dzieciach pierwszokomunijnych, które dane jest Wam przy-
gotowywać. Często wspominam ich rodziców i Was (G.H.: KL Da-
chau, 19 IV 1942; MZK-s. 66)

„Zawsze ze szczególną radością czytam o Waszym i Waszych
ukochanych dobrym zdrowiu. O mnie również nie musicie się mar-
twić. Z pomocą Bożą wiedzie mi się wciąż nieźle. Nie troszcz się,
kochany Wujku, o Huberta. Sam Bóg kieruje nasze życie ku najlep-
szemu dla nas dobru, a nasza modlitwa mu pomaga”(G.H. – Dachau,
1 V 1942; MZK-s. 67)

„W maju oczekuję więcej radości, którą dają modlitwa do Matki
Bożej i majówki. Może będą się odbywać. Okres Świąt Wielkanoc-
nych i prawdziwy kult świętej Królowej przysparzają sił do przezwy-
ciężania trudności”. (G.H.: KL Dachau, 1 V 1942; MZK-s. 67)

„Najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Zielonych Świąt [uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego] – tak chciałbym zacząć ten list
do Was, ponieważ także Wy potrzebujecie daru łaski Bożej, by wy-
trwać w ufności do Boga i umacniać w wypełnianiu zadań chrześci-
jańskich. Pamiętajcie, proszę, o mnie w modlitwie, tak jak i ja o Was
nie zapominam”. (G.H.: KL Dachau, 16 V 1942; MZK-s. 68)

„W świętej wspólnocie łaski czujemy się tu bardzo silni, (…) aby
nadal wypowiadać nasze „Tak, Ojcze”, nawet gdy czasem jest to
bardzo trudne. Ale to wszystko stanowi jedynie drobne godziny
ćwiczeń, żeby dojrzeć do wszystkiego, czego Bóg od nas wymaga. A
przecież w końcu to one są najcenniejsze, dzięki temu najlepiej słu-
żymy Bogu (…). (G.H.: KL Dachau, 12 VII 1942; MZK-s. 71-72)

„Wszyscy musimy w tych trudnych czasach dostrzegać Wolę Bożą
i ją przetrzymać. Pismo Święte i liturgia ogromnie nam w tym poma-
gają. Musimy tylko żyć jak dzieci naszego Niebieskiego Ojca, który
nie opuści nikogo, kto się do niego w trosce ucieka”. (G.H.: KL Da-
chau, 12 VII 1942; MZK-s. 72)

„Chciałbym Cię (…) pocieszyć myślą, że nasze modlitwy za sie-
bie nie są bezowocne, a mój stan zdrowia dzięki Bożej opiece nadal
jest zadowalający. Chcemy tu czekać na Wolę Bożą i odpowiedzieć
na nią – „Tak”. On będzie nam pomagał i wynagrodzi nasze ofiary.
Krzyż, który musi nosić rodzina Kinnermm, mocno dotknął także i
mnie, ale nasza ufna modlitwa do Maryi Uzdrowienia Chorych na
pewno pomoże”. (G.H.: KL Dachau, 26 VII 1942; MZK-s. 72)

„Trzeba w końcu nauczyć się być samemu i odizolowanym od ko-
chanych osób. Tęsknota za wiecznością powinna rosnąć coraz bardziej.
Ale czymże jest cały świat wobec wspaniałości Nieba, gdzie nie ma
cierpienia, tylko miłość bez nienawiści. Jakże nas przez to pociesza
nasza kochana religia z wiarą w życie wieczne i to w tak ciężkich
czasach, jak ta wojna”. (G.H.: KL Dachau, 26 VII 1942; MZK-s. 73)

„Siły czerpię z zaufania w Bożą Opatrzność. Tak spoglądamy w
przyszłość. Kapłan jest pewien, że mamy Jego bezgraniczną miłość”.
(G.H.: KL Dachau, 26 VII 1942; MZK-s. 73).

Przybliżyliśmy fundamenty duchowego zwycięstwa ks. Gerharda
Hirschfeldera zbudowane na bazie autentycznej wiary i heroicznej
miłości. Obronił on swoją wolność, a siebie uczynił darem dla in-
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nych. Jego wielką przyjaźń z Panem Jezusem, czyli dojrzałość chrze-
ścijańską, możemy opisać w czterech kategoriach będących reali-
zacją słów Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem kapłanem – ikoną
Chrystusa (św. Augustyn).

„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego
nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co
swe korzenie puszcza ku strumieniowi, nie obawia się, skoro przyj-
dzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie do-
znaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców” (Jr 17,7-8).

„Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chry-
stusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego
chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu
imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spo-
czywa” (1P 4,13-14).

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk”
(Flp 1,21).

Niegasnącą aktualność takiej postawy, będącej rdzeniem cywili-
zacji miłości oraz chrześcijańskiego świadectwa widzieliśmy zarów-
no w życiu i nauczaniu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, jak
też ostatnich papieży. Za pilną potrzebą nowej ewangelizacji tego
typu przemawia zarówno fakt realnego zagrożenia rodziny ludzkiej
przez cywilizację śmierci, przenikającą niemalże wszystkie dziedzi-
ny ludzkiego życia, jak też tożsamość chrześcijańska i misja Kościoła.

Papież Benedykt XVI w swych wystąpieniach, z racji roku kapłań-
skiego, jak też przy udzielaniu sakramentu kapłaństwa i spotkaniach
z neoprezbiterami z mocą nauczał, aby kapłani zawsze byli wiernymi
uczniami Pana, odważnymi głosicielami Słowa Bożego i szafarzami

Jego zbawczych darów. Papież akcentował, że święcenia kapłańskie
ukazują bliskość Boga wobec ludzi i gotowość tych, którzy ten sa-
krament przyjmują do bycia narzędziami owej bliskości, dzięki miło-
ści aż do końca wobec Boga i Kościoła. O tym radykalizmie miłości
mówi także Ewangelia, gdy Piotr wyznaje w imieniu pozostałych apo-
stołów, że uważają swego Mistrza „za Mesjasza Bożego”. „Jezus w
obliczu tego wyznania wiary ponawia wobec Piotra i innych uczniów
wezwanie do pójścia za Nim trudną drogą miłości, aż po Krzyż –
mówił Ojciec Święty. Także do nas, którzy możemy poznać Pana
dzięki wierze w Jego Słowo i Sakramenty, Jezus zwraca się z propo-
zycją, by iść za Nim każdego dnia i także nam przypomina, że aby
być Jego uczniami, należy przyjąć moc Jego Krzyża, szczyt dóbr i
koronę nadziei”.

Papież dodał, że wzięcie krzyża oznacza walkę z grzechem będą-
cym przeszkodą na drodze ku Bogu, przyjmowanie na co dzień woli
Bożej i pomnażanie wiary, zwłaszcza w obliczu problemów, trudno-
ści i cierpień, a także prześladowań. Świadectwo temu dała m.in. św.
Edyta Stein, pisząc w 1938 r., że dopiero teraz, pośród prześlado-
wań zrozumiała, co znaczy być oblubienicą Chrystusa w znaku Krzyża:
„Im większe mroki panują wokół, tym bardziej mamy otwierać ser-
ce na światło płynące z wysoka”.

„Także w dzisiejszych czasach jest wielu chrześcijan na świecie,
którzy ożywiani miłością do Boga przyjmują każdego dnia krzyż, czy
to w postaci codziennych doświadczeń, czy w formie zgotowanej
przez ludzkie barbarzyństwo, co czasem wymaga męstwa aż po naj-
wyższą ofiarę” – powiedział Benedykt XVI. Niech Pan sprawi, by
każdy z nas pokładał w Nim zawsze niezachwianą nadzieję w pew-
ności, że naśladując Go w niesieniu krzyża, dojdziemy wraz z Nim
do światła Zmartwychwstania”.

Ks. G. Hirschfelder w rozmowie z parafianami z Czermnej
Kaplan G. Hirschfelder bei einem Gespräch mit den Einwohnern von Tscherbeney

Z parafianami na wycieczce w Lewinie K³odzkim
Auf einem Ausflug in Lewin

Zapiski wiêzienne


