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Ks. prof. Tadeusz Fitych

Przygotowując vademecum szlaku
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
Błogosławieni i święci są
„Świadkami Bożej obecności”
(Léon Bloy, fr. pisarz katolicki 1846-1917)
Uwagi o godności
i tożsamości osoby
Większość z nas przyzna, że
wybitny uczony specjalizujący
się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej jakim był Karl
Popper (1902-1994; urodził się w
Wiedniu, w rodzinie zamożnych
prawników żydowskiego pochodzenia) - bez wątpienia miał rację w kwestii dotyczącej religii.
Napisał on, że „zdrowy [związek
pomiędzy Bogiem i człowiekiem
w myśli chrześcijańskiej] można
określić tak: «Nie zapominaj
nigdy, że ludzie nie są bogami,
ale pamiętaj, że jest w nich iskra
Boża»”.
Każdy z nas jest permanentnym „poszukującym”. Przez całe
życie szukamy szczęścia i głębokiego sensu naszego istnienia.
W rzeczywistości poszukujemy
Boga, bez którego ani jedno,
ani drugie nie jest możliwe.
Jako ludzie, w zasadzie jesteśmy otwarci na Boga. Szukamy
Go - bowiem wszczepił w nasze
serce pragnienie poszukiwania
i znajdowania Go. Św Augustyn
powiedział: „Stworzyłeś nas dla

siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.
To pragnienie Boga nazywamy
RELIGIĄ. „W naturze człowieka
leży to, że szuka Boga. Całe jego
dążenie ku prawdzie i szczęściu
jest ostatecznie poszukiwaniem
tego, co będzie go całkowicie
podtrzymywać, co go całkowicie
zadowoli, całkowicie pochłonie.
Człowiek dopiero wtedy jest w
pełni sobą, gdy znalazł Boga”
(zob. Youcat nr 3). Edyta Stein niemiecka filozof pochodzenia
żydowskiego, a po konwersji karmelitanka bosa, znana jako św.
Teresa Benedykta od Krzyża OCD
(ur. 12 X 1891 Wrocław, zm. ok. 9
VIII 1942 KL Auschwitz II-Birkenau;
od 1 X 1999 Patronka Europy) w
oparciu o własne doświadczenie
wyznawała: „Kto szuka prawdy,
szuka Boga, czy jest tego świadomy czy też nie” oraz „im większe
mroki panują wokół, tym bardziej
mamy otwierać serce na światło
płynące z wysoka”.
Spoglądając w tej perspektywie na młodego – 35-letniego ks.
Gerharda Hirschfeldera (ur. 17 II
1907 w Kłodzku, zm. 1 VIII 1942
w KL Dachau) ogłoszonego 19

Szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Tablica’ w Karłowie (foto ks. T. Fitych).

września 2010 r. błogosławionym,
dostrzegamy w nim –dziecku nieślubnym i wychowywanym bez
ojca, nie tylko osobę bogatą w
racjonalną otwartość na Boga,
ale też w pełni zrealizowaną i
to w wyjątkowo niekorzystnych
warunkach hitlerowskiego nazizmu. Należy podkreślić, iż znaczący wpływ w formowaniu tego
nieślubnego dziecka, na w pełni
świadomego i odpowiedzialnego młodzieńca, a następnie
katolickiego kapłana wniosły
m.in. tak wielkie postacie jak: ks.
prof. Romano Guardini, ks. Józef
Kentenich, ks. Adolf Kolping oraz
duchowość kierowanych przez
nich kościelnych i młodzieżowych
ruchów i stowarzyszeń.
Przesłanie bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera – „daru nieba”
nie tylko dla ziemi kłodzkiej
Ziemię Kłodzką - krainę „Pana
Boga i Maryi” - przed II wojną
światową zamieszkiwało ponad
180 tys. osób, z czego ponad
90% stanowili katolicy. Z grona
duchowieństwa posługującego
w tutejszym wielkim dekanacie

kłodzkim aż 54 kapłanów trafiło
do obozów koncentracyjnych, a
jednym z nich w KL Dachau był
ks. Gerhard Hirschfelder. Jedynie
w tym prototypowym niemieckim obozie, w latach 1935-1945
uwięziono 2700 duchownych,
aż w 90% byli to księża katoliccy. W KL Dachau (k/Augsburga)
życie straciło aż 1034 księży, w
tej liczbie ponad 80% stanowili
Polacy.
Męczennik KL Dachau - bł.
Gerhard Hirschfelder (1907
-1942) urodził się i do maja
1927 r. wzrastał w Kłodzku. Żył
jedynie 35 lat, i to w ciemnym
okresie XX w. - w trudnych latach
I-szej i II-giej wojny światowej.
Jako katolicki kapłan pracował
w duszpasterstwie na dwu parafiach zaledwie dziesięć lat (7
lat w Czermnej, a ok. 3 lata w
Bystrzycy Kł.). Ks. Gerhard był
charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży ziemi kłodzkiej,
którą odważnie i niezłomnie bronił przed ideologią faszystowską,
płacąc za to cenę szykan, inwigilacji, zastraszania, uwięzienia i
męczeństwa. Za dojrzałą chrześcijańską postawę w końcu został

Oznaczenie szlaków Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Karłowie,
z widokiem na Szczeliniec (foto ks. T. Fitych).
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aresztowany przez nazistów, a w
połowie grudnia 1941 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau (w katolickiej
Bawarii). Po ośmiu miesiącach - 1
sierpnia 1942 r. zginął śmiercią
męczeńską w opinii świętości.
Do końca, także w obozowych
realiach, uczestniczył w życiu
i duchowości pierwszej grupy
księży szensztackich. Błogosławionym został ogłoszony 19
września 2010 r. w katedrze w
Münster. Podobnie, jak i w odniesieniu do świadectwa złożonego
przez św. o. Maksymiliana Marię
Kolbego OFMC, także o świadectwie i życiowym przesłaniu bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera można
z mocą powiedzieć, iż miłość
zwycięża każdą ideologię.
Ze świetlanego świadectwa życia, pracy i śmierci bł.
Ks. Gerharda każdy z nas może
zaczerpnąć wiele inspiracji,
wzorów i zbudowania. Pierwszy Błogosławiony młodej diecezji świdnickiej uczy nas, że: a)
- każdy czas jest dogodnym, aby
dążyć do więcej „być” niż więcej
„mieć” oraz głosić prawdę, służyć
i czynić dobrze oraz przebaczać
bliźnim; b) modlitwa otwiera
każdą drogę i poprzedza nasze
działania; c) należy modlić się za
nieprzyjaciół oraz zło dobrem
zwyciężać; d) jak bardzo cennym
i istotnym jest odwoływanie się
do Bożej Miłości i Opatrzności
oraz pielęgnowanie przyjaźni z
Matką Bożą i świętymi (i dlatego m. in. pielgrzymować do ich
miejsc świętych); e) korzystnym
dla naszej tożsamości i świętości
jest uczestniczenie w kościelnych
wspólnotach i aprobowanych
ruchach charyzmatycznych.

Niemieckie przysłowie głosi,
że pragnący głębiej zrozumieć
Johanna Wolfganga Goethego
winien najpierw poznać jego
ojczyznę. Ta prawda przybliża
nam sens i celowość wejścia - w
postawie pielgrzyma na religijnokulturowy szlak bł. Ks. Gerharda
Hirschfeldera. Jeszcze bardziej
precyzuje ten wysiłek prawda o
tożsamości relacjonalnej każdego
człowieka. Człowiek jest bytem
we wspólnocie, jest bytem społecznym i politycznym. W efekcie,
pragnąc zrozumieć i dać pogłębioną odpowiedź na pytania: jak
rozwijało się człowieczeństwo, jak
i w jakiej przestrzeni dojrzewała
wiara, miłość pasterska i duszpasterski apostolat ks. Gerharda, nie
wystarczy nam wskazać jedynie
na domy i instytucje, w których
wzrastał, kształcił się, żył i pracował, a wreszcie umarł, czy też
przytoczyć szereg jego wzniosłych, sapiencjalnych i nadal aktualnych zdań. Na bardzo dojrzały
kształt wiary i osobowości tego
nieślubnego dziecka, znaczny
wpływ wywarli z jednej strony
ludzie (matka i krewni; księża
proboszczowie i wielcy dziekani
kłodzcy, zaprzyjaźnione osoby,
a przede wszystkim charyzmatyczne osoby pielęgnujące życie wspólnotowe), jak też ruchy
i stowarzyszenia katolickie, w
których od młodości uczestniczył, a następnie powierzane
mu misje i zadania, za które
obok całej kłodzkiej młodzieży,
był odpowiedzialny jako wikariusz w Kudowie – Czermnej i w
Bystrzycy Kłodzkiej.
Nie bez znaczenia pozostawała w tym procesie wzrastania
do świętości, pojmowanej nie tyle

Radków. Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, rowerowego, Jana Pawła II
i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera ze szlakiem Św. Jakuba (foto ks. T. Fitych).

jako perfekcjonizm i doskonałość,
ale jak uczy nas Biblia, a za nią i
św. Jan Paweł II - do świętości
rozumianej jako najpiękniejsza
normalność, kluczową rolę odegrała zarówno przestrzeń sakralna, w tym także tak bardzo dla
ziemi kłodzkiej charakterystyczne,
krzyże i kapliczki przydrożne. Ks.
Gerhard udawał się do nich nie
tylko osobiście lub w otoczeniu
młodzieży, ale również w tzw.
„Dni Krzyżowe” - procesyjnie, w
szatach liturgicznych i w otoczeniu dużej liczby wiernych. Ważny faktor tożsamości, osobistej i
wspólnotowej pobożności oraz
katolickiej tradycji od czasu potrydenckiej reformy Kościoła stanowiło coroczne pielgrzymowanie
do sanktuariów maryjnych ziemi
kłodzkiej. Jednym słowem nawet
w postaci bardzo ograniczonego
vademecum (przewodnika) należy się pokusić o staranne i syntetyczne przedstawienie życiowego
środowiska ks. Gerharda (niem.
„Sitz im Leben”) oraz głównych
partnerów jego zróżnicowanych
dialogów.
Na aktualnym etapie badań
możemy już jednoznacznie powiedzieć, że nie mielibyśmy tak
dojrzałego i w krótkim czasie
zrealizowanego ks. Gerharda
Hirschfeldera, bez duchowości
i zdrowej wspólnoty takich ruchów kościelnych jak: „Quickborn”
(ten młodzieżowy ruch powstał w
1909 r. w Nysie, jako odpowiedź
na ówczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i religijne, ale
szybko zyskał popularność w
całych Niemczech – ponad 7
tys. członków; w 1933 r. był rozwiązany przez Hitlera), Szensztat
(międzynarodowy ruch katolicki

założony w 1914 r. przez o. Józefa Kentenicha,) oraz katolickiego stowarzyszenia młodzieży
w postaci kolońskiego Związku
Katolickich Czeladników erygowanego przez Adolfa Kolpinga
(obecnego od 1858 r. w diec.
wrocławskiej).
Trzy etapy szlaku
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
Aktualnie szlak posiada już
swoje logo (którym został oznaczony na niemalże całej swej
długości), uproszczoną mapkę, szereg estetycznych plansz
informacyjnych ustawionych
w kluczowych miejscach ziemi
kłodzkiej oraz jedyny i to bardzo skromny, bo zaledwie jednokartkowy folder - zwiastun.
Należy podjąć systemowe wysiłki, aby istniejącą lukę szybko
wypełnić dojrzałym przewodnikiem i takąż witryną internetową dedykowaną wybitnemu
kłodzczaninowi. Co więcej, na
szeregu miejscach i odcinkach
prezentowanego szlaku, umożliwia on podążanie śladami aż
dwóch kapłanów wyniesionych
do chwały ołtarzy, tzn. św. Jana
Pawła II (który nawiedzał ziemię
kłodzką jako ks. Karol Wojtyła)
oraz bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Nie powinien więc nikogo
dziwić fakt, że pragniemy być
lepiej przygotowani, aby móc
tymi śladami kroczyć świadomie,
a w zróżnicowanej przyrodzie
i w licznych zabytkach małej i
wielkiej architektury sakralnej
odnajdywać to, co przed wieloma laty budowało, inspirowało i
zachwycało tych dwóch mężów
Bożych.

Mapka trasy: Kłodzko – Wambierzyce (przez: Ruszowice i Suszynę) (foto ks. T. Fitych).
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Na całym szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, który spina
miasto Kłodzko, wyodrębnione
zostały trzy zasadnicze etapy.
I-szy przebiega z Kłodzka przez
Wambierzyce do Kudowy –
Czermnej (łącznie ok. 46 km).
Czyli od miejsca narodzin do
symbolicznego grobu Męczennika Ziemi Kłodzkiej, poprzez
centralne miejsce pielgrzymkowe
ziemi kłodzkiej i trzech pobliskich
narodów. Na trasie Wambierzyce
Śl. – Radków - Karłów - Kudowa
szlak przebiega identycznie, z
dobrze oznakowanym szlakiem
św. Jana Pawła II. Natomiast na
odcinku Wambierzyce Śl. – Radków zbiega się on z historycznym
szlakiem czeskich pątników (w
XIX w. stanowili aż połowę rzeszy
ponad 200 tys. pielgrzymów nawiedzających sanktuarium trzech
narodów; a w 1878 r. do Wambierzyc Śl. po raz pierwszy przybyli
morawscy pątnicy z hostyńskiej
parafii; pielgrzymi przybywali
także z dalekiej Austrii, w której
„austriacka Częstochowa” – Mariazell dała początek sanktuarium
MB Śnieżnej na Górze Iglicznej)
oraz krzyżuje się ze szlakiem św.
Jakuba Ap. Prowadzącym aż do
Campostella..
II etap także rozpoczyna się
w Kłodzku i prowadzi przez Bystrzycę Kłodzką (15,9km), Długopole-Zdrój (kolejne 7,6 km),
Kąty Bystrzyckie do sanktuarium
Matki Bożej Śnieżnej na Górze
Iglicznej (łącznie ok. 45 km).
Jego przesłanie nawiązuje do
miejsca urodzenia i uwięzienia,
a wiedzie do miejscowości, w których ks. Gerhard duszpasterzował
przez ostatnie dwa lata oraz do
jednego z trzech sanktuariów

maryjnych, do których pielgrzymował z bystrzycką młodzieżą i
parafianami.
III etap krzyżuje się z głównym Szlakiem Sudeckim im. M.
Orłowicza, liczy ok. 24 km, a prowadzi sprzed Sanktuarium „Marii
Śnieżnej” na Przełęcz Puchaczówka (pod Czarną Górą), po czym
do niewielkiej wsi Biała Woda w
gminie Bystrzyca Kłodzka, a następnie przez wieś Marcinków
(leży u podnóża Skowroniej Góry,
na wysokości 700-821m n.p.m.
w dolinie strumienia Marcinkówka), aby po przebyciu 3 km
dotrzeć do celu jakim jest wieś
Konradów (położona w gminie
Lądek-Zdrój).
Struktura kompendium
dla każdego odcinka
szlaku
Podstawowe kategorie prezentacji trasy oraz metod i środków duchowego ubogacenia
stanowią m.in. – a) – zasadnicze
dane topograficzne i czasowe
(dla pieszych i rowerzystów; a
nawet nieco modyfikowane trasy
dla osób przemieszczających się
samochodami), tzn.: odległość w
km; czas przemarszu (przejazdu);
całkowity czas dla np. 4 stacji refleksji i odpoczynku; a wreszcie
czas przebycia trasy (jako odcinka
szlaku); b) - opis, mapka i schemat trasy; c) - cel i przesłanie
trasy; d) - propozycje dla stacji
refleksji i wyciszenia (m.in. myśli
św. JP II i księdza G.Hirschfeldera
oraz świadectwa i opinie jemu
współczesnych).
Przykładowo 1-szy etap szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera prowadzący z Kłodzka przez

Polna droga na szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
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Wambierzyce Śl. do Kudowy –
Czermnej zorganizowałem w
bloku sześciu etapowych tras.
W szkicowy sposób prezentuję
ich koncepcję, cel i przesłanie.
Trasa nr 1: Kłodzko – okrężna
trasa miejska po miejscach związanych z dzieciństwem okresem
młodzieńczym („To tutaj wszystko
się zaczęło” - od domu narodzin
do bramy kłodzkiego więzienia
- miejsca ostatniego życiowego
‘Wielkiego Tygodnia’ x. GH). Cel
i przesłanie 2-szj trasy: Religijnospołeczny impuls wypływający
z kultury środowiska, w którym
Gerhard Hirschfelder urodził się,
został włączony do społeczności
Kościoła katolickiego, wzrastał i
rozwijał swe zdolności teatralnomuzyczne, pielęgnował przyjaźnie, korzystał z edukacji , uczestniczył w młodzieżowym ruchu
„Quickborn” i zdobył świadectwo
maturalne; a wreszcie broniąc religii i godności młodzieży przed
ideologicznym nazizmem III Rzeszy został uwięziony w kłodzkim
więzieniu.
Trasa nr 2: z Kłodzka do bazyliki Matki Bożej w Wambierzycach
Śl. (tzn. od wspomnienia śmierci
Matki ks. Gerharda w Kłodzku,
przed cmentarnym krzyżem przy ul. Dusznickiej – do wambierzyckiej Matki Bożej – Matki
pięknej miłości Królowej Rodzin
i Patronki Ziemi Kłodzkiej). Cel i
przesłanie drugiej trasy: ukazać
rolę matki śp. Marii Hirschfelder
(zm. 16 II 1939) oraz Maryi Matki Boga i Matki Kościoła w życiu,
duszpasterstwie młodzieży i pielgrzymowaniu księdza G.Hirschfeldera oraz tradycję i sens pielgrzymowania mieszkańców ziemi
kłodzkiej.

Przy czym - wersja samochodowa tego szlaku przebiegałaby
od kłodzkiego cmentarza w kierunku Szalejewa Dolnego, gdzie
istnieje wzorowy szlak odnowionych i opracowanych krzyży i
kapliczek przydrożnych. Po dojechaniu do międzynarodowej
drogi nr 8, należy kontynuować
podróż aż do skrzyżowania na
Górnej Polanicy, aby następnie
skręcić prawo do Wambierzyc
Śl.. Na tym odcinku drogi - przy
czterech kolejnych kapliczkach
przydrożnych - można zatrzymać
się na dalsze stacje osobistej refleksji i medytacji. Tak usposobieni docieramy samochodem
przed piękną fasadę bazyliki NMP
w Wambierzycach, gdzie istnieje
dogodny parking.
Trasa nr 3: Wambierzyce
Śl.– nawiedzenie i zwiedzanie
bazyliki, okrężna trasa po miejscach kultu „Śląskiej Jerozolimy”
– sanktuarium trzech narodów.
Cel i przesłanie trasy 3-ciej: na
przykładzie sanktuarium trzech
narodów i głównego miejsca
pielgrzymkowego Ziemi Kłodzkiej ukazać religijne, historyczne,
społeczne środowisko życiowe
„Krainę Pana Boga i Maryi” bogatej w krajobraz sakralny, w którym
Gerhard Hirschfelder żył, wzrastał i otwierał się na charyzmaty
nowych aprobowanych ruchów
religijnych.
Trasa nr 4: Z bazyliki Matki
Bożej w Wambierzycach Śl. przez
Radków – Karłów do Kudowy Czermnej (tzn. od wambierzyckiej
Matki Bożej Królowej Rodzin do
chrzcielnicy kościoła parafialnego
św. Bartłomieja Ap, miejsca siedmioletniej posługi księdza Gerharda). Trzeba tu podkreślić, że

Wambierzyce: lokalne INFO (foto ks. T. Fitych).
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szlak św. Jana Pawła II kończy się
dopiero przy willi „Diana” – czyli
klasztorze - pensjonacie Sióstr
Służebniczek, tzn. o ok. 1,4 km
dalej.
Cel i przesłanie trasy 4-ej:
trasa obfituje nie tylko w piękne krajobrazy, ale też w liczne
krzyże i kapliczki przydrożne
(zwłaszcza na pierwszym odcinku prowadzącym do Radkowa,
który stanowił ostatni etap słynnych czeskich pielgrzymek; Czesi
stanowili aż połowę z 200 tys. XIX
-wiecznych pątników nawiedzających MB Wambierzycką). Warto
przy tych kapliczkach zatrzymać
się na refleksje i medytacje, aby
równocześnie głębiej odkrywać
i poznać charyzmatyczne dary
bł. księdza Hirschfeldera, który
w Czermnej rozpoczął bezkompromisową walkę z nazistowską
formacją nowego człowieka –
bez Boga.
Tr a s a n r 5 : K u d o w a –
Czermna - okrężna trasa miejska po miejscach związanych
z modlitwą i posługiwaniem
księdza G.Hirschfeldera (od
czermnieńskiej plebanii, szlakiem Grup Ukrzyżowania, Mąk
Pańskich w kierunku nadajnika
RTV, Urwiska Beaty, [tu piękna
panorama Czermnej] do Grupy
Ukrzyżowania przy moście nad
potokiem Czermnicy (u zbiegu
ulic T. Kościuszki i B. Chrobrego),
powrót ulicą T. Kościuszki wzdłuż
dawnego osiedla tkaczy, a dalej
ul. B. Chrobrego k/ Domu Spotkań im Bł. G. Hirschfeldera, do
kolejnych interesujących nisz i
kapliczek przydrożnych do Kaplicy Czaszek oraz symbolicznego grobu Błogosławionego,
do prezbiterium kościoła pa-

rafialnego, gdzie znajdują się
Jego relikwie. Cel i przesłanie
trasy 5-ej: impuls jaki wypływa
z jednej strony - z autentycznego świadectwa wiary, licznych
form gigantycznej pracy duszpasterskiej, heroicznej miłości
pasterskiej charyzmatycznego
wikariusza księdza G.Hirschfeldera - niestrudzonego opiekuna
młodzieży (katechizował on całą
młodzież 4,5 tys. parafii; w 1936
r. do sakramentu bierzmowania
przygotował aż 770 osób) oraz
ruchów religijnych, w których
sam do końca życia (jak np. w ruchu szensztackim) uczestniczył.
Z drugiej strony czermnieński
wikariusz dał świetlane świadectwo, iż miłością można pokonać
nazizm i każdą ideologię.
Trasa nr 6: Kudowa –Zdrój
- miejska via sacra imieniem
bł. księdza G.Hirschfeldera po
miejscach związanych z modlitwą i jego posługiwaniem
(w opracowaniu - trzy trasy
okrężne (o długości ok. 8 - 14
km) dla: Kudowy - Centrum;
Kudowy – Zakrza z „epizodem
szensztackim” oraz Kudowy
Słonego – pielgrzymka do
lokalnego sanktuarium MBB
i Brzozowia). Cel i przesłanie
trasy: ukazać liczne miejsca
tytanicznej pracy duszpasterskiej księdza (cierpiącego na
osłabienie mięśnia sercowego
i chorobę niedokrwienną serca. Tylko w Kudowie musiał on
obsługiwać aż cztery placówki i domy zakonne), miejsca
jego spotkań "Godzin Wiary"
dla młodzieży i cele lokalnych
pielgrzymek, a nadto konfrontować się z narastającym znakiem sprzeciwu, znosić rządo-

Wambierzyce. Widok na fasadę bazyliki NMP.

we ograniczenia, inwigilacje i
zastraszania ze strony niewierzącego nauczyciela szkoły protestanckiej – lokalnego lidera
NDSAP i burmistrza Kudowy,
będąc jego „śmiertelną” konkurencją na polu walki o rząd
dusz młodzieży.
Przygotowywane nowoczesne vademecum kulturowo-religijnego szlaku bł. ks.
Gerharda Hirschfeldera, swe-

go rodzaju kompleksowy "Mini
Przewodnik" będzie dodatkowo
wyposażone zarówno w Słownik podstawowych terminów
religijnych oraz opisy ruchów i
stowarzyszeń katolickich pierwszej połowy XX w., zbiór ludowych porzekadeł, a reszcie w
małą antologię zarówno myśli
św. Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, świadectw i
opinii oraz modlitw.

Tablica informacyjna na obiektach Szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Wambierzyce. Widok na bazylikę NMP ze wzgórza Syjon (foto ks. T. Fitych).
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Ludowe drogowskazy
sapiencjalne - maksymy
i porzekadła
W okresie międzywojennym,
tzn. w czasie wzrastania i posługi
ks. Gerharda mieszkańcy ziemi
kłodzkiej jeszcze stosunkowo
często korzystali z przysłów i
porzekadeł jako swego rodzaju
sapiencjalnych i moralnych drogowskazów (niektóre do dzisiaj
można jeszcze spotkać na szczytach domów. Wypada przywołać
chociażby niektóre z nich: „Rok
bez pielgrzymki to rok stracony”
// „Z Bożym błogosławieństwem
wszystko jest udane” // „Im biedniejszy gospodarz (fundator) tym
bardziej imponująca – wielka
jego kapliczka „Bożej Męki”
(niem. Martel, Bildstock) // „Mały
człowiek może mieć wielką duszę”
// „Boże młyny mielą powoli, ale
dokładnie”// „Prawda ma piękne
oblicze, ale potargane szaty” //
„Przyzwyczajenie jest królem
rozumu” // „Zacząć jest łatwo,
wytrwać jest sztuką”.
Wybór modlitw i rozważań umożliwia pielgrzymowi
głębokie przeżycie każdego
etapu.
Planowana zawartość małej
antologii myśli, modlitw, rozważań i pieśni religijnych: Wiara i jej
znaczenie (ks. prof. Cz. Bartnik);
modlitwa –„O daj nam Panie natchnienie do wiary” (R. Brandstaetter); Modlitwa do: Ducha Św.;
do Pana Jezusa; do Matki Bożej;
do św. Jana Pawła II; do bł. ks.

Gerharda Hirschfeldera; Litania
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera;
Droga Krzyżowa św. Jana Pawła
II; Droga Krzyżowa bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera. Symboliczny zbiór
pieśni stanowią takie utwory jak:
„Barka” (pieśn umiłowana przez
św. Jana Pawła II); pieśń ku czci
bł. Ks. G. Hirschfeldera (autorstwa
Winfrieda Offele zob. Hugo Goeke,
GH s. 191) oraz „Cześć Tobie Synu
Śląska” (Antoni Matuszkiewicz do
niemieckiej melodii „Wohl denen,
die da wandeln”).
Medytować nad tajemnicą
Chrystusowego cierpienia (i to nie
tylko w okresie Wielkiego Postu,
jest rzeczą chwalebną i potrzebną
każdemu wierzącemu. Spojrzenie
w stronę krzyża Zbawiciela (nie
tylko na owym niewielkim wzgórzu) w pobliżu Jerozolimy, pogłębia rozumienie krzyży ludzkich i
świata – cierpienia, osamotnienia,
rozpaczy, odejścia od Boga. Temu
ma służyć antologia tekstów, modlitw i rozważań "Drogi Krzyżowej"
przeznaczonych do prywatnej
medytacji dla osób pragnących
rozwijać swoją pobożność pasyjną. Każda tego rodzaju droga, poświęcona jest wybranemu aspektowi życia chrześcijańskiego, co
pozwala ukonkretnić misterium
męki i śmierci Chrystusa w naszej
dzisiejszej rzeczywistości oraz zakorzenić własne doświadczenia
w Jego odkupieńczej ofierze.
Przewodnikami na fundamentalnej drodze przyjaźni z Jezusem
Ukrzyżowanym i Opuszczonym są
w tym przypadku Św. Jan Paweł
II i bł. Ks. Gerhard, którzy dobrze
rozumieli, czym jest krzyż. W każ-
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dym czasie (podobnie jak blisko
dwa tysiące lat temu) dołącza do
nich wielogłosowy chór zwykłych
ludzi - pielgrzymów, rozmawiających z Bogiem o swoich dramatach, wątpliwościach, poszukiwaniach, które doprowadziły ich do
tego jednego punktu w czasie i
przestrzeni. Tu można i trzeba
już tylko stanąć w pokorze i zamilknąć wobec niepojętej miłości
Boga umierającego na krzyżu dla
naszego zbawienia.
Zachęta i zaproszenie
Ziemia kłodzka ma szczególne
szczęście, bowiem oprócz śladów
wyborów i duchowych wartości,
które pozostawili po sobie dwaj
kapłani, dzisiaj już wyniesieni do
chwały ołtarzy pozostały tu także
i fizyczne ślady ich obecności. W
latach pięćdziesiątych minionego
stulecia, po sudeckich górach wędrował z krakowskimi studentami
ks. Karol Wojtyła. Przed II wojną
światową tutejsze szlaki pielgrzymkowe i kapliczki przydrożne nawiedzał młody i odważny
kapłan Gerhard Hirschfelder broniący wiary młodzieży i dlatego
odważnie obnażający zamiary i
metody nazistów. Ci dwaj wielcy
ludzie, odcisnęli ważne ślady nie
tylko w życiu społeczności „krainy
Pana Boga i Maryi”, ale i w życiu
Kościoła. Nie dziwi więc fakt, że
nadal chcemy tymi śladami kroczyć świadomie, aby w sacrum
urzekającej przyrody i kultury
materialnej odnajdywać to, co
przed wieloma laty umacniało,
zachwycało i czyniło niezłomnymi

Panorama Radkowa i okolic z trasy nr 3 prowadzącej do Kudowy-Czermnej (foto ks. T. Fitych).

tych mężów Bożych nacechowanych pięknem normalności..
Niechaj najlepszą zachętą do
systemowego opracowywania Vademecum (przewodnika) omawianego szlaku (lub poszczególnych
jego etapów, czy nawet tras) przez
środowiska katolickich wspólnot
i ruchów oraz duszpasterzy, katechetów i wychowawców trzech
miast bezpośrednio związanych
z życiem i posługiwaniem bł. ks.
Gerharda (tzn. Kłodzka, KudowyZdroju i Bystrzycy Kł.), jak i samego wejścia na sygnalizowany
szlak, będą nadal aktualne słowa
Największego z Polaków: „Całe
życie chrześcijańskie to właśnie
exodus, czyli wędrówka przybliżająca nas stopniowo do domu
Ojca. Przeżywajmy świadomie,
drodzy bracia i siostry, ten nasz
duchowy exodus i nie pozwólmy,
aby sprawy materialne pochłonęły
nas do tego stopnia, że staną się
jedynym widnokręgiem naszego
życia. Odkryjmy na nowo radość
patrzenia w niebo, aby nadać
wszystkiemu wymiar bardziej
wewnętrzny, głębszy, bogatszy
w nadzieję” (św. Jan Paweł II, rozważanie, 30 VIII 1998 r.).
Dla jednych będzie to tylko
kolejny szlak turystyczny, ale dla
wielu jest to już pożyteczna droga pielgrzymkowa i szlak modlitewny. I to niemal na miarę drogi
krzyżowej, do której w kłodzkim
więzieniu rozważania napisał ks.
Gerhard Hirschfelder, umacniając - także i w ten sposób - nie
tylko swoją tożsamość i misję.
Zachęcamy więc zarówno osoby
w pełni przekonane o fakcie, że
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to święci budowali i formowali
Europę (i czynią to nadal), jak
też osoby poszukujące wartości
i sensu życia, miłośników przyrody i kultury ziemi kłodzkiej,
a nawet wspólnoty parafialne,
grupy modlitewne, stowarzyszenia, wspólnoty, duszpasterstwa
specjalistyczne, do pełniejszego
odkrywania i poznawania tego
niezwykłego kapłana, zarówno
jako duszpasterza młodzieży na
terenie ziemi kłodzkiej, jak też
opiekuna osób starszych i chorych, a przede wszystkim szczególnego świadka oraz obrońcy
religii, prawdy i miłości.
Nie zapomnijmy ani na moment o prawdzie głoszącej, że „kto
z kim przystaje takim się staje”.
Dorastajmy do żywej – charyzmatycznej wiary, pulsującej m.in. w

wyznaniu bł. Ks. Gerharda, sformułowanego na trzy tygodnie przed
jego śmiercią: ”Wszyscy musimy
w tych trudnych czasach dostrzec
Wolę Bożą i to przetrzymać. Pismo
św. i liturgia ogromnie nam w tym
pomagają. Musimy tylko żyć jak
dzieci naszego Niebieskiego Ojca,
który nie opuści nikogo, kto się do
niego w trosce ucieka”. (G.H.: KL
Dachau, 12 VII 1942; MZK-s. 72).
Świętość Boga i świętość
Kościoła objawiają się w oblubieńczym dialogu zbawienia
i świętości codziennego życia
jego członków. Św. Jan Paweł II
w sposób szczególny dał temu
wyraz chociażby w książce "Przekroczyć próg nadziei’" formułując
m.in. takie oto retoryczne pytanie:
„Ale w czym tkwi prawdziwa siła
Kościoła? Oczywiście siłą Kościoła

na Wschodzie i Zachodzie poprzez
wszystkie epoki są i pozostaną zawsze święci”. Co więcej, Wielki Papież z „dalekiego kraju” wielokrotnie zaznaczał ponadczasowość i
fundamentalny wymiar powołania
wszystkich chrześcijan mówiąc:
„Święci nie przemijają, święci żyją
świętymi i pragną świętości” .
Przytoczone słowa św. Jana
Pawła II potwierdzają głęboki sens
odkrywania wielkiego daru, jakim
był nadal praktycznie nie znany
tak na Śląsku, jak i w Niemczech,
charyzmatyczny duszpasterz ziemi kłodzkiej i drugi męczennik
„Krainy Pana Boga i Maryi”. Warto i należy poznawać dogłębnie
przede wszystkim wysoką miarę
jego codziennego i zwyczajnego
życia, konkretną miłość pasterską
oraz odwagę świętości.

Przydrożna kapliczka Matki Bożej
Częstochowskiej na trasie nr 3, w połowie
drogi do Radkowa (foto ks. T. Fitych).
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