
Środowisko   posługiwania 
bł.  ks.  Gerharda  Hirschfeldera 



Cel serii –
4 prezentacje multimedialne

Przybliżenie  środowiska  kapłańskiej  posługi 

i  heroicznej  miłości  pasterskiej 

bł. ks. Gerharda Hirschfeldera

ukazując : dekanat kłodzki,

a w Czermnej: osobę proboszcza, 

obiekty sakralne, 

miejsca posługi siostrom zakonnym,           
stowarzyszeniom, rodzinom, młodzieży i dorosłym



Część pierwsza:

 1 - Czermna - jedną z najstarszych parafii w dekanacie 
kłodzkim arch. praskiej

 2- Uroczystości, obrzędy, pielgrzymki, jarmarki, 
stowarzyszenia religijno-społeczne

 3- Mieszkańcy Czermnej, rodzinne domy, miejsca pracy, 
handlu i usług

 4 - Lokalne trasy turystyczne – gospody – restauracje -
pensjonaty



 Ks. Gerhard Hirschfelder 17 II 
1907 Kłodzko + 1 VII 1942 KL 
Dachau

 1927-1931 -studia teologiczne na 
Wydziale Teologicznym Uniw. we 
Wrocławiu 

 31 I 1932 - przyjął św. kapłańskie z 
rąk. Ks. kard A. Bertrama we 
Wrocławiu (dla arch. Praskiej !)

 1 II 1932 -Prymicyjna Msza św. w 
kaplicy Sióstr w Długopolu-Zdroju

 IV 1932-II 1939 – wikariusz parafii 
św. Bartłomieja Ap. w Czermnej 

(tzw. „Czeski zakątek”)









Mała  Ojczyzna  bł.  Ks.  Gerharda H. 

Ziemia Kłodzka region bogaty w ludzi o „wysokiej
mierze życia codziennego”, kulturę i historię. 

Ten „śląski Cromlech - „kraina Pana Boga i Maryi” jest
utkana nie tylko malowniczymi kotlinami, przełomami i
korytami rzek, ale również wieloma sanktuariami
maryjnymi (i to o międzynarodowej renomie), 
i pątniczymi ścieżkami.

W malowniczym w krajobrazie rozsiane były 
jej ”perły”– ok. 5.000 krzyży i kapliczek przydrożnych,
odsłaniającej wyraz duchowych potrzeb człowieka.







Wielki dekanat kłodzki arch. praskiej

Wielki Dekanat Kłodzki należał do arch. praskiej do 1972

r., jego strukturę administracyjną tworzyło:

55 parafii, 9 kuracji, 

5 zakonów męskich i 9 zakonów żeńskich. 

O opiekę duszpasterską dla 180 tys. mieszkańców (w 1832 
r.  -15.601 chrześcijan in. Wyznań oraz Żydów), 

w tym - 164.626 katolików)

troszczyło się - obok wielkiego dziekana (wspieranego przez 
dwóch sekretarzy albo dwóch arcybiskupich wizytatorów) 

– 138 katolickich duchownych.



1933 - Wybory  do  Reichstagu 
zwycięstwo NSDAP i przejęcie władzy 

 W wyborach z 5 III 1933 r. większość mieszkańców Ziemi Kłodzkiej poparła NSDAP.

 Ważnych głosów było – 68.903, z tego nazistowska NSDAP otrzymała – 26.594,

 drugą co do wielkości liczby głosów była chrześcijańska partia Centrum – 19.856,

 Christlich-sozialer Volksdienst otrzymał jedynie – 225 głosów.

 Z kolei w największej wsi „czeskiego zakątka” jakim była Czermna 

 (ok. 2.000 w 1933 r. )      na NSDAP zagłosowało tam aż 315 osób.

 Na pozostałe pięć niemieckich partii - z Centrum na czele – razem wzięte 868 głosów.

(Zob. N. Bartonitschek, GH – 2, Stolberg 2007, s. 61).



Parafia św. Bartłomieja Ap w Czermnej 
(wzm. 1354 r.)

 Parafia powstała jako tzw. “pokłosie” niemieckiej kolonizacji. 
Pierwszy etap istnienia zbiega się ze “złotym” okresem rozwoju 
diecezji praskiej (ukształtowanych struktur kośc., nadania rangi 
archidiecezji, powstania samodzielnej czesko-morawskiej prowincji oraz 
świetlanych rządów abpa Arnosta z Pardubic).

 Parafia należała do 20-tu najstarszych i najbardziej prestiżowych , 
spośród 43 okręgów duszpasterskich na Ziemi Kłodzkiej. Położona na 
wysokości ok. 480 m n. p. m. jest najstarszą wsią w Obniżeniu Kudowy.

 Przez cały czas istnienia cechował ją charakter wielowsiowy (ok. 4-
6 wsi). Ciągnie się na długości ok. 2,5 km wzdłuż potoku Czermnicy. Ma 
charakter rolniczo-przemysłowo i zarazem letniskowy. 

 W ostatnich dwóch wiekach była to „stolica” tzw. czeskiego 
zakątka. Według danych z 1935 r. (nauczyciela Gallanta) w Czermnej w 
252 rodzinach żyło 1.812 osób (979 kobiet i 833 mężczyzn),a 96,5 % 
populacji stanowili katolicy. 

 W latach ok. 1927 -41 patronat kościelny należał do Egmonta von 
Thielsch-Reußendorfa – właściciela tutejszego folwarku 
szlacheckiego.



Granice parafii św. Bartłomieja w Czermnej 
1780 - 2004



Kronika i pieczęć parafialna



Porządek nabożeństw w Czermnej

 W niedzielę - zimą i latem - msze św. celebrowano 

o godzinie 7,30 i 8,30, a tzw. sumę parafialną o 10,30,

 natomiast popołudniem o godzinie 14-ej nabożeństwo (z racji 
uroczystości o 15,30). 

 Sakramentu pokuty udzielano w niedziele i święta

już o godzinie 6,30,

a w pierwszy piątek - tzw. „piątek Serca P.J.” o godzinie 15 i 19-ej. 

 W dni powszednie – latem - celebrowano Eucharystie już o 
godzinie 5-ej i 6-ej, a zimą o 6-ej i 7-ej.



Duszpasterze parafii: 
29. Wikariusz ks. Gerhard H. 01 IV 1932 – 12 II 1939

 Czermna była miejscem 7-letniej posługi duszpasterskiej bł. ks. Gerarda 
Hirschfeldera i jego autentycznego świadectwa wiary,

 licznych form rozległej pracy duszpasterskiej, heroicznej miłości pasterskiej -
niestrudzonego opiekuna młodzieży. 

 Katechizował on całą młodzież 4,5 tys. parafii, a w 1936 r. do 
sakramentu bierzmowania przygotował aż 770 osób. 

 Był opiekunem i oraz uczestnikiem ruchów religijnych, w których sam do 
końca życia uczestniczył (jak np. w ruchu szensztackim). 

 Charyzmatyczny i wikariusz w konfrontacji z nazizmem dał świetlane 
świadectwo, iż miłością można pokonać nazizm i każdą ideologię.



 Po czterech latach ks. Gerard otrzymał wyróżnienie 
 - arcybiskupi dekret pochwalny.





Wikariusz ks. Gerhard H. – przyjaciel młodzieży



Ks. Gerharda  H.  miłość  pasterska

 Troska o innych jest początkiem świętości

- wzorem Maryja z Kany Galilejskiej: 

Synu «Nie mają już wina» (J2,3). 

 Miłość pasterska to obecność pośród ludzi,

dialog i sztuka jednoczenia się z nimi: 

„napominać w porę i nie w porę”,  

cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi”…

 „Każdy cierpiący uczestniczy w Dziele Odkupienia”

(św. Jana Paweł II) 



Ks.  Gerhard  H.  posługa  sakramentalna 
i  obrona  młodzieży  przed  nazistami

 jedynie gdy idzie o pierwszy sakrament inicjacji chrześcijańskiej, 
 to w dniach od 08 IV 1932 do 12 II 1939 r. 

 ochrzcił w kościele parafialnym aż 449 dzieci 
 spośród wszystkich 634 ochrzczonych w tym czasie,
 przy udziale proboszcza i licznych księży gości.

 Dwaj duszpasterze 
 opieką duszpasterską otaczali aż 4.466 wiernych (stan z 1932 r.).

 Prowadzono ją w trzech kościołach,
 w kaplicach czterech domów zakonnych, w obiekcie Caritasu, 

 w miejscach formacji młodzieży żeńskiej i męskiej 
 oraz miejscach spotkań z ok. siedmioma bractwami 
 i wieloma stowarzyszeniami. 



Ks. Gerharda  H. obrona  młodzieży  przed  nazistami



Trafna diagnoza i bezkompromisowa 
postawa ks. Gerharda H.

„Kto z serc młodzieży 

wyrywa wiarę w Chrystusa 

jest zbrodniarzem”

(ostatnie kazanie Duszpasterza Młodzieży ZK 

- ks. G.H. wikariusza w Bystrzycy Kł., niedziela 27 VII 1941).

„Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
A język jego mówi to, co słuszne” (Ps. 7,30).



W XIX  w. szerzył się okultyzm 
- przejaw narastającego neopogaństwa

.

III Rzesza - nieoficjalna  nazwa  państwa  niemieckiego,

pod  rządami  NSDAP  w  latach  1933–1945.

Narodowy socjalizm miał u swych korzeni: 

ezoteryzm,  

okultyzm 

i  satanizm.

Pod  ich  wpływem  pozostawała 

niemal  cała  elita  władzy  Trzeciej  Rzeszy. 



 W sytuacji, każdej kolejnej próby 
budowania nowego porządku 
społecznego i moralnego bez Boga i 
wychowywania nowego typu 
człowieka, religia jest także obroną 
etyki i moralności.

 „Tam gdzie Bóg i fundamentalna 
forma ludzkiego istnienia przez 
Niego wytyczona są usuwane z 
powszechnej mentalności i 
spychane siłą w sferę prywatną, 
czysto subiektywną, również 
pojęcie prawa słabnie, a wraz z nim 
fundament pokoju”
(J. Ratzinger, Svolta per l”Europa).



 Od początku x GH ostrzegał parafian 
przed niebezpieczeństwem 
związanym z „brązowymi” władcami 
III Rzeszy. 

 Kiedy po wieczornej katechezie 
przeprowadzonej w Czermnej ,został 
napadnięty przez zwolenników 
NSDAP, szczerze powiedział do 
młodzieży pragnącej go nieco 
‘złagodzić’: 

 „dzieci, ja nie mogę zachowywać 
się inaczej, kiedy widzę jak oni 
występują przeciwko Kościołowi i 
przeciwko ludzkiej godności. 

 Muszę być wolnym od 
emocjonalnych poruszeń 

 mego serca”. 



Już w Czermnej - zaplanowane i systemowo realizowane przez 
niemieckich nacjonalistów wykorzenianie młodzieży

z Kościoła - ks. Gerhard uznał za przestępstwo i zbrodnię. 





Katolicy w Czermnej, 

a nazistowski „znak sprzeciwu”
 W 1880 r. szkoła ewangelicka istniała tylko na Zakrzu. 

 Na mocy decyzji władz gminy Kudowa Zdrój

 3 V 1906 r. kolejny protestancki obiekt szkolny 
został zbudowany w Kudowie  przy ul. Buczka 8. 



Krąg nieprzyjaciół ks. Gerharda H.

Krąg ideologicznych przeciwników 
charyzmatycznego wikariusza z Czermnej:

 Paul Skoda - polityk NSDAP rodem ze Słonego;
 Dr Horstmann – landrat kłodzki
 Arno Rogard - główny prześladowca, lider NSDAP -

niewierzący nauczyciel z Kudowy

 Funkcjonariusze Gestapo
 Młodzież z Hitlerjugend
 Faszystowscy bojówkarze



 Nauczycielem protest. szkoły  w Kudowie był  Arno 
Rogard - lider lokalnej komórki NSDAP (w l. 30. także 
burmistrz Kudowy). 

 Wyrósł on na głównego przeciwnika ks. Gerharda H. 

 Przy miejscowych szkołach organizowano grupy 
Hitlerjugend, a w o 4 km odległych Jakubowicach powstał 
całoroczny obóz wypoczynkowy nazistów tzw. 
Landjahrlager.



Świadectwo dawnej uczennicy: 
Anna Duchaczova (CZ, *1922; 92 l.) 

– „Nieuciszony  kapłan”

 ” Ks. Hirschfeldera poznałam, kiedy miałam 10 lat [w 1932 r.], 
podczas przygotowań do Pierwszej Komunii św..

 Jego wyjątkowość polegała na tym, że z nami – dziećmi –
rozmawiał jak przyjaciel. Nie czuło się jakiejś bariery. Ale potrafił 
nawiązywać równie bliskie i serdeczne relacje z dorosłymi.

 Pamiętam, że nieraz po lekcjach religii, ze względów 
bezpieczeństwa odprowadzał nas do domów. Rozmawiał wtedy z 
rodzicami. 

 Pytał, jak sobie radzimy, czy czegoś nam nie brakuje, czy mógłby w 
czymś pomóc. Jak opowiadają świadkowie, ks. Gerhard zawsze 
wskazywał wprost zagrożenia, jakie niesie faszyzm […]”. 

 (wypowiedź z 25 IX 2014)



Męska odwaga i Boża mądrość 
ks. Gerharda H.

„Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga

aby was wywyższył w stosownej chwili.

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, 

gdyż Jemu zależy na was” (1 P 5, 6).



Duszpasterze parafii: 

ks. proboszcz 

Ks. Augustin Hauffen
( *03 VI 1885  Nowa Ruda +11 IX 1939 Czermna) 

20 VI 1910 wyświęcony na kapłana 

1910-16 był wikariuszem w Czermnej 

1916-20 proboszczem w Dusznikach Zdroju

do śmierci 11 IX 1939  18. z kolei proboszczem Czermnej 

(10. po reaktywacji parafii w 1738 r.). 

Od 1937 r. nosił tytuły: kanonik honorowy i arcybiskupi notariusz, 
był członkiem kapłańskiego stowarzyszenia od adoracji Najśw. 
Sakramentu.



Plebania w Czermnej 
prestiżowy budynek z 1809 r.

 Przez długi okres czasu, obok myśliwskiego pałacyku ‘Zameczek’ 
był to jeden z najbardziej okazałych obiektów Czermnej i Kudowy.

 W czerwcu 1813 r. - przed podpisaniem koalicji antynapoleońskiej
przez tydzień mieszkał tu król pruski Wilhelm III z synami. 

 Na tej plebanii ks. prob. Hauffen często przyjmował księży i 
zakonników z okolicznych parafii, świętujących swe jubileusze, 
jak też przybywających na leczenie do kudowskiego uzdrowiska.

 Z kolei , przy sprzyjającej pogodzie, w pobliskim ogrodzie 
parafialnym Ks. Gerard H. przeprowadzał spotkania ministrantów.





Ks. Gerhard H. i spotkania kapłańskie



Ks. Gerhard H. i spotkania kapłańskie





Ks. prob. Hauffen urzeczony
charakterem  i ofiarną pracą ks. Gerharda H.

nadał nu przydomek „Jelonek” – niem. „Hamerla”

 W 1934 r. napisał on do ks. prałata Franz Ditterta 
wielkiego dziekana kłodzkiego (1921–1937), nb. był on 
przew. Partii Centrum i krytykiem nazizmu): 

 „Dotychczas nie miałem jeszcze wikariusza, który 
by pracował w sposób godny pełnego zaufania, 

 z tak wielką pasją i zadowoleniem. 

 Da się go lubić jak brata. 

 Bardzo proszę o pozostawienie mi tego kapłana.”



Krąg przyjaciół ks. Gerharda H.
W kręgu osób duchownych:

 Ks. prałat dr Franz Xaver Monse –
proboszcz w Kłodzku

 Ks. Augustin Hauffen - proboszcz w 
Czermnej

 ks. Konrad Leister (*9 II 1908) kolega ze 
studiów, od 1938 r. prob. Wójtowic

 Siostry Elżbietanki – zwłaszcza 
koleżanka z okresudzieciństwa

 Księża (o. J. Kentenich) i siostry zakonne 
z Ruchu Szensztat

Spośród osób świeckich:

 Matka Maria (+ 16 II 1939 Kłodzko).

 Klemens Hirschfelder - wujek (Zakrze 72, 
prowadził tu hurtownię piwa).

 Liderzy Stowarzyszenia Kolpingowskiej
Rodziny

 Młodzież żeńska i męska, ministranci.



Obiekty sakralne i miejsca spotkań 
modlitewno-formacyjnych

 Do jurysdykcji proboszcza Czermnej należeli wierni z siedmiu wiosek. 
 Obok Czermnej do parafii należały: 

 dwie najwyżej położone wioski - Bukowina – 7 km; 
 i Jakubowice – 4 km, 
 a następnie Brzozowie – 7 km;  Pstrążna – 5 km; Słone – 4 km, 
 w tym wioska - uzdrowisko Kudowa. 

 W sumie w kręgu obsługi duszpasterskiej pozostawały także
 domy zakonne:
 sióstr Elżbietanek (od 1925 r.), 
 Sióstr Służebniczek NMP („Willa Diana” od 1925), 

 szpitalik (od 1912 r. i kompleks parafialnego Caritasu (od 1931 r.). 
 Ponadto na zasadzie dobrowolności wspierano duszpasterstwo młodzieży, 

zarówno w pensjonacie „Marienfried” i schronisku młodzieżowym na Zakrzu, 
jak i w Lewinie Kł.



Czermna (od 1933 r. Grenzeck) 
na mapie sztabowej z 1937 r.



Dla porównania
- stan aktualny: 

trzy parafie miasta 
Kudowa-Zdrój



Czermna:   

kościół parafialny i kompleks sakralny

 Kościelny kompleks sakralny w Czermnej – „Starówce Kudowy-Zdroju” tworzą: 

 kościół parafialny (zbud. 1384 a przebud. W XVI w.; od ulicy wiodły do niego dwustronne 
schody – m.in. „zdareckie”): 

 cmentarz (powiększany w 1806 r.; a z powodu podwojenia się liczby mieszkańców w 1837; w 1838 
otoczono solidnym kamiennym murem; kolejne powiększenia w1885 i 1896 r.; 

 barokowa Kaplica Czaszek zbud. w 1776 r. (na miejscu dawnego drewnianego kartnera także 
dwukondygnacyjnego). 

 Na plac przed kościołem i kaplicą prowadzi brama dzwonnicy obronnej z 1603 r. (przebud. w 
1700 i remont. w 1978 r.).

 Obok niej znajduje się pomnik mieszkańców Czermnej poległych podczas I wojny Światowej.





Czermna: ołtarz główny kościoła parafialnego

 Kościół par. pw. Św. Bartłomieja Ap. 

 wzniesiony w 1384 r.,  przebudowany w XVI w. 

 i powiększany w 1783,  1855,  1858  i  1894. 

 Barokowy ołtarz główny wykonany został z polichr. drewna 
przez rzeźbiarza z Lądka Zdroju,

 w tym samym roku 1776 r. - co  i Kaplica Czaszek. 

 Był on fundacją Josepha Martineza. 

 W 1888 r. został odnowiony przez monachijskiego architekta J. 
Elsnera (rodem ze Słonego).





Brzozowie: kościół filialny

 Kościół filialny 1717 r. p.w. św. Piotra i Pawła oddalony 

 o ok. 7 km; 414 mieszkańców w 1939 r..



Słone: kościół filialny

 Kościół filialny p.w. Narodzenia NMP z 1909 r.
oddalony o ok. 4 km; 912 mieszkańców w 1939 r..



Minisaktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Zielonej Dolinie 
k/ Brzozowia, oddalone ok. 7 km.

 Powstało jako dar wotywny po pandemii cholery z 1832 r. 

 Kaplica murowana z 11 X 1887 r. (projekt J. Elsner). 

 W centrum głównego ołtarza 

odrestaurowany, obraz MBB 

(pierwotnym był obraz nadleśniczego Ignatza Siegl’a) .





Życie zakonne do 1946 r. :
sześć domów w Kudowie, na Zakrzu i w Czermnej



Klasztor Sióstr Elżbietanek i jego kaplica 

 „Marienheim” – od 1901 klasztor SS. Elżbietanek i dom dla 
kuracjuszy oraz kaplica Najśw. Serca Pana Jezusa (eryg. 9 VI 
1908 r.; po prawej stronie obiektu znajduje się Grota 
Lurdska). 

 W tym domu odbywały się spotkania ks. Gerharda H. 

z młodzieżą żeńską.



Siostry Elżbietanki
a szpital kudowskiej gminy

 24 czerwca 1912 r. przy ulicy 
Słonecznej 31 (wówczas Parkstrasse) 
otwarty został gminny szpitalik i 
izba porodowa. 

 Był on obsługiwany przez siostry 
Elżbietanki. 

 Przed wejściem z lewej strony 
budynku znajdowała kapliczką tzw. 
Boża Męka. 

 W 1943 r. mieszkały w nim cztery 
siostry. 

 Obecnie w budynku dawnego szpitala 
mieści się siedziba Dyrekcji Parku
Narodowego Gór Stołowych.



Willa „Diana” - klasztor Sióstr 
Służebniczek NMP

 Siostry Służebniczki NMP z myślą o otwarciu zakonnego 
domu wypoczynkowego nabyły willę „Diana” 15 X 1924 r., 
latem 1925 urządzono w niej domową kaplicę. 

 W 1929 r. siostry prowadziły otwarte na Zakrzu 
przedszkole. 

 Od początku wojny w 1939 r. willa „Diana” 

służyła jako rezerwowy lazaret.





Pensjonat „Marienfried” - klasztor 
Sióstr Szensztackich





Obiekt Caritasu parafialnego
 Ks. prob. A. Hauffen poświecił go 2 VIII 1931 r., a prowadzenie 

powierzył siostrom Elżbietankom. 

 Znalazły w nim miejsce: plac zabaw dla dzieci, dom seniorów   
(w 1941 r żyło tu 18 osób) i ambulatorium.

 Kierowane przez ks. G.H. Stowarzyszenie Kolpingowskiej 
Młodzieży (chłopcy i dziewczęta) tu miało swoich miejsce 
spotkań.

 Aktualnie wykorzystuje go tzw. „Ośrodek Słoneczko” Kudowa -Czermna ul. St. 
Moniuszki 5.



Domowy „kącik Pana Boga” - stanowił 
rodzinne oratorium każdego gospodarstwa

 „Modlitwa otwiera drogę” ( św. Jan Paweł II).

 W XIX i XX w. ludzie charakteryzowali się duża wrażliwością na 
sacrum. 

 W każdym domu rodzinnym istniał kącik wspólnotowej 
modlitwy, której przewodniczyli ojcowie.

 Na fotografiach widzimy obrazy religijne tworzące wraz z 
krzyżem „kąciki Pana Boga” 

 zarówno na pobliskim czeskim pograniczu- w domu rodzinnym 
B. Nĕmcowej,  A. Jiraška, 

 jak i ks. prof. J. Wittiga w Słupcu.





Krzyże i kapliczki przydrożne –
„modlitwa zakuta w kamieniu”

 Na terenie całego obszaru parafii św. Bartłomieja w XIX – XX w 
wieku wzniesiono w sumie ok. 100 –nisz sakralnych oraz krzyży 
i kapliczek przydrożnych



 przy różnych okazjach odwiedzał  je bł. ks. Gerhard samotnie oraz 
z młodzieżą, wychowując ją do intymnej zażyłości z Bogiem. 

 Na tzw. „Dni krzyżowe” do czterech z nich udawali się wierni pod 
przewodnictwem kapłana w procesji.

 Obecnie w Czermnej istnieje religijno-kulturowy szlak św. Jana 
Pawła II i bł. Ks. Gerarda H., przy którym można spotkać 
kilkadziesiąt tego typu pomników żywej wiary.
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„Ave Crux! 

To w krzyżu

jest moc

i odkupienie 
człowieka”

(św. Jan Paweł II)



Łańcuch drewnianych dzwonniczek -
kudowska ścieżka epidemiczna 

Przy dawnej ścieżce epidemicznej na obrzeżach pobliskich górskich wiosek
spotykamy wolno stojące, kilkumetrowe drewniane dzwonnice: 

 Kudowa (1848), 
 Jerzykowice Wlk. (1832), 
 Dańczów (1848) 
 Gołaszów (1 poł. XIX w.)

Mają one sakralny charakter, a zostały malowniczo wkomponowane w krajobraz i
wiejską architekturę. 
W górnej części, dzwonnice często miały obraz sakralny (malowany na szkle), 
a w tzw. latarni (często zwieńczonej krzyżem patriarchalnym - zob. Jerzykowice Wlk.) 

wisiała sygnaturka. 

Używano jej przy: modlitwach na Anioł Pański (h 6, 13 i 18), obwieszając zgon
współmieszkańca oraz w przypadku niebezpieczeństw (np. burze i pożary), a
także gdy w pobliżu przechodzili ludzie dotknięci epidemią. 
Wcześniej, na specjalnych ławkach wystawiano im żywność i odzież, a po głosie dzwonu
oddalano się na bezpieczną odległość.





Zapał i ewangeliczna radość 
ks. Gerharda H.

„Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami

cierpień Chrystusowych,

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 spoczywa” (1 P 4,12).



Ks. Gerharda H. kontakty z młodzieżą Lewina Kł.

 Ks. Gerhard H. utrzymywał  dobre kontakty z księżmi 
pobliskich parafii i kościołów. 

 W kościele parafialnym św. Michała Arch. w Lewinie 
Kł. (w 1933 r.: 4.779 katolików, 637 nie katolików; obok 
proboszcza i wikariusza był tu kapelan szpitala i kuratus 
Zakrza) - zaledwie kilkakrotnie - sprawował 
młodzieżowe msze św., ale pozostawił tam umocnienie 
wiary i niezatarte wspomnienia. 



 Po 50-ciu latach, do ewangelizacyjnych spotkań  z Ks. G.H. 
powróciła Pani Barbara Franke (* 1922 Lewin Kł.). 

 Ona jak i wiele osób świeckich i duchownych nosiło 
przekonanie o świętości ks. Gerharda Hirschfeldera. 

Pani Franke stała się pierwszą promotorką przyszłego 
procesu beatyfikacyjnego, a w 1989 r. redaktorką 
materiałów biograficznych i antologii świadectw na jego 
temat.





Wypowiedź - świadectwo Barbary Franke (* 1922)

W tych brutalnych i ciemnych czasach, wraz z innymi - dostrzegłam w księdzu
Gerhardzie odważnego bezkompromisowego kapłana, który:

„promieniował czymś szczególnym, „niebiańskim światłem”[…] 
„Od pierwszego momentu budził zaufanie”[…]. 

„Podczas jego kazań wszyscy zapadali w głęboką ciszę i to nie tylko dlatego,
że mówił o prawdach, których inni nie odważali się przywoływać, ale także
ze względu na sposób przepowiadania: spokojnie, przekonywująco, z
ewangeliczną głębią”.[…] 

„Często rozmawialiśmy o nim i o jego kazaniach.[…] Śledziliśmy z uwagą 
jego posługiwanie jako  Duszpasterza Młodzieży Ziemi Kłodzkiej. 

Później jak ogień rozbiela się wieść o jego uwięzieniu i deportacji do KL
Dachau. W naszej rodzinie często się za niego modliliśmy. Kiedy w sierpniu
1942 r. dotarła wiadomość o jego śmierci, byliśmy do głębi  oburzeni 
i pogrążyliśmy się w nieutulonym smutku”.



św. Jan Paweł II: 
„Święci nie przemijają, święci żyją    

świętymi i pragną świętości”

W chwilach największych trudności 

Pan nie przestaje błogosławić swojego ludu 

wzbudzając święte i świętych.

„Oczywiście  siłą  Kościoła 

na Wschodzie i Zachodzie

poprzez wszystkie  epoki  są 

i  pozostaną  zawsze  święci” 
(Św. Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”). 



V. rocznica beatyfikacji 
ks. G. Hirschfeldera - 17 IX 2015 r.

 Z tej okazji powstała seria prezentacji multimedialnych nt.: 
 Czermna 1932-39 - starówka Kudowy-Zdroju
(środowisko posługi ks. Gerharda Hirschfeldera)

 Koncepcja, tekst i wybór materiałów graficznych –

ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

 Realizacja –
Paweł Nowotyński student I Roku WSD w Świdnicy



Dziękujemy 
za uwagę

© ks. prof. Tadeusz Fitych


