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----------------

Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina  

na wszystkie sprawy pod niebem. 
Jest czas rodzenia i czas umierania,  

czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono…  
czas burzenia i czas budowania,  

czas płaczu i czas śmiechu,  
czas zawodzenia i czas pląsów… 

czas rozdzierania i czas zszywania,  
czas milczenia i czas mówienia… 

To, co jest, już było,  
a to, co ma być kiedyś, już jest;  

Bóg przywraca to, co przeminęło… 
Powiedziałem sobie:  

Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego  
będzie sądził Bóg:  

na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn  
jest czas wyznaczony”.

Z Księgi Koheleta, 3
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Strona kroniki parafialnej
pisanej przez Księdza E. Hoffmanna



7

Nadszedł czas, aby oddać cześć 
Księdzu Ernstowi Hoffmannowi — 
budowniczemu naszego pięknego 

noworudzkiego kościoła — który w sposób 
milczący jest w nim obecny. Zbliża się 120. 
rocznica Jego przedwczesnej śmierci. Przeżył 
zaledwie 49 lat. Jego doczesne szczątki spoczy-
wają w naszej świątyni. Od wielu już lat pra-
gnąłem przybliżyć Jego Osobę. Wszystko ma 
jednak swój czas…

Czytając kronikę kościoła, znalazłem wiado-
mość, iż następca Księdza Ernsta Hoffmanna 
— Ksiądz August Staude, obok innych ksią-
żek (dziennik z wyprawy do Ziemi Świętej, 
biografie dwóch oryginalnych Proboszczów 
z Kotliny Kłodzkiej), napisał małe dzieło, 
aby upamiętnić pracowitego noworudzkiego 
Kapłana i Fundatora naszej świątyni. Po wie-
lu latach chcemy ożywić wdzięczną pamięć 
o Nim. Jak w wizji Proroka Ezechiela z 37 roz-
działu, chcemy ożywić Jego kości i w wymiarze 
duchowym wskrzesić Jego Osobę.

Lata pracy duszpasterskiej Księdza Ernsta 
Hoffmanna nie były łatwe: rany zadane 
wspólnocie Kościoła w czasie represji kul-
turkampfu, pożar poprzedniej świątyni, ból 
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Nowo wybudowany kościół św. Mikołaja
1890 rok
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i dramat utraty Domu Bożego, plany i budo-
wa nowej świątyni obliczonej na 4000 osób, 
trud zdobywania pieniędzy i potrzebnych 
materiałów, wybór najlepszych mistrzów — 
artystów: murarzy, rzeźbiarzy, stolarzy, deka-
rzy, budowniczych organów i ludwisarzy. To 
wszystko musiało wiele kosztować tego wraż-
liwego Kapłana. Niestety, wpłynęło też na 
Jego zdrowie.

Niech przemówi do nas po latach słowami 
kroniki parafialnej, w której sam napisał:
„Trójcy Przenajświętszej, Najwyższemu Bogu, 
Stwórcy, Wybawicielowi i Uświęcicielowi składamy 
chwałę, podziękowanie i cześć za łaskę tak pięknej 
Świątyni, za błogosławieństwo i szczególną opiekę 
przy budowie”.

A jest za co dziękować! Realnie budowa 
i wyposażenie kościoła oraz plebanii trwa-
ły zaledwie trzy lata! Zbudować i wyposażyć 
w organy, dzwony, witraże, ołtarze, zegar, 
chrzcielnicę — to imponujące i nawet w dzi-
siejszych czasach niemożliwe.

Pisze dalej Ksiądz Ernst Hoffmann:
„Podziękowanie wszystkim dużym i większym, i naj-
większym dobroczyńcom, którzy poprzez znaczące 
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Wnętrze świątyni
z niewykończonym ołtarzem głównym — 1890
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ofiary pieniężne, przez trudy i czas tę budowę protek-
torowali i umożliwili. Niech ich imiona będą wpisane 
w Księgę Życia. Niezliczone koszty, które są potrzebne 
do budowy kościoła i plebanii, są wprawdzie dopiero 
w połowie pokryte. Przyszłe generacje poprzez dzier-
żawę i amortyzację niech także się dołożą, aby w ciągu 
60 lat spłacić zaciągnięte długi. Parafia Nowa Ruda 
do tej pory była bardzo ofiarna. Chwała Bogu, i oby 
w przyszłości tak było, by i religijności nie zabrakło”.

Jak On to robił? Dziś nie możemy tej świą-
tyni utrzymać, a On w tak krótkim czasie ją 
wybudował i wyposażył! Jest to także wielkie 
świadectwo wiary katolików noworudzkich 
— ich pomnik wiary i miłości do tego, co 
Boskie, Święte i Wielkie.

W kronice parafii św. Mikołaja czytamy 
dalej:
„W nawie środkowej kościoła Dziekan Wielki 
Hoffmann swoje ostatnie miejsce spoczynku znalazł, 
jako budowniczy i opiekun kościoła, i miał otrzy-
mać płytę nagrobną i pamiątkową. Propozycję dał 
Ksiądz Notariusz Toepfler, a koszty miał ponieść 
kler Ziemi Kłodzkiej. Na pismo obiegowe, które 
wysłał Ksiądz z Nowej Rudy, odzew był niewielki, 
ponieważ Księża w ogóle albo niewiele się  przyłączyli 
do zbiórki. Wtedy następca w parafii postanowił 
życiorys Zmarłego dać do druku, a zyskiem pokryć 
koszty pomnika. Trzeba było jeszcze wziąć pożyczkę 
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w wysokości 1000 marek, aby zapłacić za tablicę na-
grobną. Także niewdzięczność jest świata zapłatą”.

Dzięki Bogu udało się odszukać ową bro-
szurę i przybliżyć Osobę Księdza Ernsta 
Hoffmanna. O „szczęśliwa wina”, iż nie tak 
łatwo udało się zdobyć pieniądze na pomnik 
i trzeba było wydać tę broszurę. Dzisiaj pozwa-
la nam ona poznać i ożywić w naszej pamięci 
Budowniczego kościoła, milcząco obecnego 
w naszej świątyni.
„Rok 1889 dla noworudzkich parafian był bardzo 
ciężkim i smutnym rokiem, ponieważ niespo-
dziewanie zmarł przez wszystkich czczony wielki 
Dziekan i ukochany Ksiądz Ernst Hoffmann. 
Całą zimę chorował. Po Wielkanocy w dniu uro-
czystości Wniebowstąpienia Pańskiego w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stracił 
przytomność i trzeba było Go do domu zawieźć. Nikt 
nie przypuszczał, że to była Jego ostatnia posługa. 
Na wezwanie może za późno ściągniętych lekarzy po 
Zielonych Świętach pojechał do Karlowych Warów, 
ponieważ stan zdrowia szybko się pogarszał. Po 
kilku dniach wracał do domu. Dotarł jednak tylko 
do Pragi, gdzie w klasztorze Ojców Bonifratrów 
25  czerwca wieczorem o 1030 zasnął w Panu. Jego cia-
ło przewieziono do nieskończonego jeszcze kościoła 
i przy współudziale wielu parafian i księży Go po-
chowano. Mimo smutku z powodu śmierci Księdza, 
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budowa kościoła i plebanii postępowała. Marzeniem 
było, aby do końca roku ukończyć kościół”.

Tak zamyka się żywot Kapłana, który jest 
obecny przez wieki w naszym kościele. Idąc 
w procesji do Komunii Świętej, wspomnijmy 
z nową świadomością tego, który żył, kochał, 
tworzył i nie cofnął się przed ofiarą ze swego 
życia dla Boga i ludzi. Nasz wieszcz Cyprian 
Kamil Norwid pisał w jednym ze swoich lis-
tów: „Dziś nie potrzeba nam męczeństwa 
czerwonego, albo białego, dziś potrzeba nam 
męczeństwa szarego”. Takim był żywot tego 
Kapłana.

Niech to będzie także znak naszej łącz-
ności i solidarności z wielkimi przodkami: 
Księdzem Ernstem Hoffmannem i Jego ofiar-
nymi Parafianami.

Oddając do rąk to opracowanie, kieruję 
słowa wdzięczności do wielu osób, które po-
mogły w jego powstaniu: panu Tadeuszowi 
Biedzie za historyczny materiał, pani Łucji 
Boese z Budzowa za tłumaczenie kroniki pa-
rafialnej i tego dzieła, państwu Kokocińskim 
za oprawę edytorską oraz wielu życzliwym 
i oddanym osobom. Bóg zapłać.
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Wam, biorącym do rąk to opracowanie, 
życzę wielu dobrych myśli i odkrywania no-
wej jakości życia. Albowiem „Verba docet, 
exempla trahunt” (Słowa uczą, a przykłady 
pociągają). Niech przykład Księdza Ernsta 
Hoffmanna będzie wymowny i natchnie nas 
nadzieją.

Ks. Jerzy Kos
Proboszcz



15

  
I.

MOWA POGRZEBOWA
KS. AUGUSTA STAUDE



16

Strona tytułowa broszury Księdza Augusta Staude
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Trzy wieńce
na trumnie
Wielebnego

Księdza Ernsta Hoffmanna,
Wielkiego Dziekana i Wikariusza Biskupa 

na Ziemi Kłodzkiej,
Honorowego Kanonika Katedry św. Jana

we Wrocławiu,
Doradcy Konsystorialnego i Notariusza,

Kapłana z Nowej Rudy

Mowa pogrzebowa
Księdza Augusta Staude

Wydana Jego staraniem
O najlepszym Budowniczym kościoła

w Nowej Rudzie

Nowa Ruda
Wydawnictwo komisyjne A. Hitschfeld

/pieczęć: Biblioteka Seminarium Nauczycielskiego 
w Bystrzycy Kłodzkiej/
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Grób ks. E. Hoffmanna w kościele św. Mikołaja.
Napis brzmi: Ernesto Hoffmann

Wikariusz Biskupa Praskiego
Dziekan Wielki Kłodzki

Tej budowli najwyższy Dobroczyńca
ur. 4 stycznia 1840 

zm. 25 czerwca 1889
Kapłani Kłodzcy

Niech odpoczywa w pokoju
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Moi Szanowni Współbracia w Kapłaństwie
Wielce szanowni zebrani żałobni Goście
Wszyscy obecni Chrześcijanie

„Pan dał, Pan wziął,
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione”

Hiob 1, 21

Mija nieco więcej niż 11 lat, gdy 4 lipca 
1878 roku stałem na ambonie, niedaleko 
tego miejsca, w ukochanym starym, a potem 
przez ogień zniszczonym Domu Bożym, i mu-
siałem w głębokim bólu i żałobie zebranym 
Parafianom nieść słowa pocieszenia. Ten obo-
wiązek był smutny, bo był to dzień pogrzebu 
spoczywającego w Bogu Księdza Dziekana 
Franza Branda. W tamtym dniu parafia no-
worudzka przeżywała wielką i głęboką żałobę. 
Przez 37 lat Ksiądz Dziekan żył i działał w tym 
środowisku jako Wikary, Ksiądz i Dziekan. 
Wtedy, przed 11 laty,  wszystkie serca ogarniał 
strach, poczucie zagrożenia z powodu osiero-
cenia parafii… Strach okazał się uzasadniony, 
gdyż przez 5 lat — długich lat — żaden ksiądz 
nie został proboszczem i nie stanął na czele 
tej parafii i nie prowadził jej duszpastersko.
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I chociaż, moi Kochani, dzisiaj możemy 
porzucić niegdysiejsze obawy, to teraz nasze 
serca są wypełnione żałobą i smutkiem przy 
trumnie Czcigodnego Zmarłego Księdza 
Ernsta Hoffmanna. Jego ciało zostanie tu, 
na tym pięknym i honorowym miejscu, w sa-
mym środku nowo wybudowanej świątyni, 
która dzięki Jego szczególnej trosce, wyrzecze-
niom i staraniom tak pięknie została wykona-
na. Jednak zobaczyć końca nie było Mu dane. 
Bóg zdecydował inaczej. Tu znalazł miejsce 
swojego ostatniego spoczynku.

Smutek jest jeszcze większy, gdyż 11 lat 
temu żegnaliśmy zmarłego Księdza Franza 
Branda, który był już w wieku, o którym 
mówi Pismo Święte, że dożyć tych lat to łaska 
Boża. Dzisiaj grzebiemy niespełna pięćdzie-
sięcioletniego Kapłana. Był zawsze krzepki, 
mocny, aż do ostatnich miesięcy, gdy zmogła 
Go choroba. Był zdrowy. Całe swe kapłańskie 
życie, 26 lat — jako Wikary, Sekretarz deka-
natu, Notariusz Biskupi, Kapłan i Dziekan — 
przeżył w Waszej Parafii, z nadzieją na długie 
jeszcze życie i działanie. Dlatego Wy wszyscy, 
my wszyscy — jesteśmy smutniejsi niż przed 
laty. Ze wzrokiem skierowanym ku Niebu 



21

powtarzamy słowa sprawiedliwego Hioba: 
„Pan dał, Pan zabrał, niech Jego święte imię 
będzie błogosławione”. Antyczny mędrzec 
powiadał: „Nikt przed śmiercią nie może być 
nazwany szczęśliwym”. Możemy teraz skiero-
wać nasz wzrok ze czcią i uznaniem ku temu, 
który przed nami leży.

Ernst Hoffmann urodził się 4 stycznia 
1840 roku w Domaszkowie koło Bystrzycy 
Kłodzkiej. Jego skromni, uczciwi i pobożni 
Rodzice tak też Go wychowali. Jako chłopiec 
ciężko zachorował i groziła mu ślepota. Przez 
dłuższy czas nic nie widział. Dzięki pomocy 
Opatrzności Bożej wrócił mu wzrok, nie tylko 
ciała, ale stał się „Świecą — światłem”, które 
świeciło daleko poza Jego ojczyznę. Pan Bóg 
nie chciał, aby zostawić je pod korcem, ale — 
jak mówi Boski Zbawiciel — postawił je na 
świeczniku, by to światło świeciło i by ludzie 
widzieli Jego dobre dzieła i chwalili Ojca, któ-
ry jest w Niebie.

Po ukończeniu szkoły w swojej rodzinnej 
miejscowości przez 8 lat uczęszczał do gimna-
zjum w Kłodzku, gdzie uzyskał wiele nagród 
i przez kilka lat otrzymywał stypendium za 
dobre wyniki w nauce. Z Kłodzka przeniósł 
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się do Wrocławia, gdzie przez trzy lata studio-
wał teologię i po szczęśliwie zdanych egzami-
nach 4 lipca 1863 roku został  wyświęcony 
na kapłana. Swoją Mszę Świętą prymicyjną 
sprawował w rodzinnej miejscowości pod 
opieką jednego ze swoich poprzedników na 
wysokim urzędzie Dziekana Wielkiego Ziemi 
Kłodzkiej — Ludwiga.

Pozostał we wdzięcznej pamięci parafian 
z Ludwikowic, gdzie pomagał przez dwa 
lata, aż do śmierci Ojca Schlösslera. Wtedy 
też tymczasowo pomagał w Nowej Rudzie. 
Pozostał tutaj jako sekretarz Księdza Dziekana 
Branda, a po Jego śmierci prowadził przez 
cztery lata kancelarię parafii, potem został 
Notariuszem i duszpasterzem, by wreszcie 
po śmierci innego Dziekana — Nitschke — 
zostać Dziekanem Wielkim i Proboszczem 
w Nowej Rudzie. Z nadzieją na długie posłu-
giwanie, którego ze wszystkich stron Mu ży-
czono, obchodził w 1888 roku, w ubiegłym 
roku, 25-lecie święceń kapłańskich.

Był silny i gorliwie pracował według 
Serca Bożego do ostatniego tygodnia ży-
cia. Siły jednak Go opuszczały. W dniu 
Wniebowstąpienia Pańskiego w czasie Mszy 
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Świętej stracił przytomność. Za radą lekarską 
udał się do Karlowych Warów z nadzieją na 
poratowanie zdrowia i uzdrowienie. Jak smut-
nym było dla Niego to pożegnanie z Nową 
Rudą. Smutne było także dla Parafian, którzy 
we wtorek po Zielonych Świętach tak licznie 
przybyli na dworzec, by swojemu drogiemu 
Księdzu powiedzieć ostatnie „do widzenia”, 
po raz ostatni Go zobaczyć i pomachać Mu 
na pożegnanie. Na razie wszystkich ożywiała 
jeszcze nadzieja odwrotu choroby. Niestety, 
z dnia na dzień nadzieja ta malała. Brat boni-
frater, który się Nim opiekował, przekazywał 
smutne wieści.

Leczenie w uzdrowisku w Karlowych 
Warach zupełnie nie odpowiadało Księdzu 
Hoffmannowi. Po kilku dniach opuścił ku-
rort, by wracać do domu. Dotarł do Pragi, 
gdzie w szpitalu Ojców Bonifratrów chciał 
odpocząć kilka dni i się wzmocnić, aby dalej 
jechać do Nowej Rudy. Niestety, to miejsce 
schronienia było Jego ostatnim na ziemi. 
Podobnie jak dla innego księdza z Kotliny 
Kłodzkiej, którego na pewno pamiętacie jako 
Waszego Wikarego — dla Księdza Müllera, 
który wracał w 1856 roku z sanatorium, 
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gdzie leczył się z choroby podbrzusza, i klasz-
tor Ojców Bonifratrów stał się miejscem Jego 
śmierci i pochówku.

Wy jednak chcecie mieć doczesne szczątki 
swojego Proboszcza w Nowej Rudzie i chce-
cie je tutaj pochować. Przez 26 lat posługiwał 
Wam jako swoim Parafianom. Teraz sto-
imy ze smutnym sercem i ze łzami w oczach 
w miejscu Jego spoczynku, które miało być 
znów miejscem działania. Tego bardzo pra-
gnął i miał taką nadzieję.

Jego drogiemu ciału przygotowaliście, moi 
Drodzy, rzewne przyjęcie. Nigdy nie widziano 
tak uroczystej procesji żałobnej. Wprawdzie 
smutny to dzień, ale jest to święto dla Waszego 
miasta. Wieńcami, girlandami i żałobnymi 
chorągwiami udekorowane są jego ulice. 
Wszystkie sklepy były i są zamknięte, bo prze-
cież odprowadzacie Waszego Księdza do gro-
bu. Jest to zaszczyt dla Was, drodzy Parafianie 
i mieszkańcy miasta, i dajecie świadectwo 
Waszej niezawodnej, dobrej i głębokiej wia-
ry i religijności. Widzę dziewczęta ubrane 
na biało z liliami w rękach, związki i kluby 
i wiele pojedynczych osób z gałązkami palm 
i wieńcami, które przynieśliście Zmarłemu 
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w bogactwo tej udekorowanej, nowej świą-
tyni, by okazać cześć i ozdobić miejsce Jego 
spoczynku. Chcemy jednak złożyć na Jego 
trumnie trzy wieńce, trzy duchowe wieńce.

WIENIEC Z CZERWONYCH RÓŻ
Czerwona róża to symbol miłości. Po 

pierwsze miłość zmarłego Kapłana do wszyst-
kich dzieci, szczególnie do tych najbardziej 
opuszczonych — do sierot, którym chciał 
w ostatnim roku swego życia stworzyć bez-
pieczne miejsce i azyl.

To także symbol Jego miłości do chorych. 
Do ich łóżek chętnie i szybko się udawał, by 
ich pocieszać naszą świętą religią i przygo-
tować do dobrej śmierci. W szczególności 
zdążał do chorych w pięknym noworudzkim 
szpitalu, który często i z radością odwiedzał.

Swoją miłością obdarzał wszystkich para-
fian bez różnicy. Czy bogaty, czy biedny, czy 
wysoko postawiony, czy nisko. Wszystkich 
miał w swoim kochającym sercu kapła-
na. Szczególną miłością pałał do Związku 
Katolickich Czeladników. Przez 21 lat był 
jego Prezesem i Ojcem czeladników. Na 
różnych stanowiskach i miejscach wiernie 
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im towarzyszył. Mianował wielu dobrych 
mistrzów i mieszczan. Stwarzał im moralne 
i religijne podwaliny do działalności rzemieśl-
niczej. Przewodniczył przez 16 lat chrześcijań-
skim związkom matek. Na comiesięcznych 
spotkaniach niósł matkom i żonom naukę 
i pociechę w ciężkich i wymagających odpo-
wiedzialności chwilach. Pomagał i osładzał 
niejedną trudną sytuację.

Przez 20 lat miłość wnosił do Związku 
Mieszczan. Członkom przypominał i kładł do 
serca święte obowiązki wobec Kościoła i pań-
stwa. Nadmiar obowiązków nie pozwolił Mu 
— jak wcześniej — być czynnym uczestnikiem 
Stowarzyszenia św. Wincentego i św. Elżbiety. 
Pozostał jego honorowym członkiem.

Czerwona róża jest także symbolem miłości 
parafii. Jestem świadkiem, jak wszyscy Go ko-
chali z całego serca i byli Mu posłuszni. Mali 
otaczali miłością swojego Ojca, chorzy otrzy-
mywali pocieszenie przy Jego odwiedzinach, 
a szczególnie chorzy w szpitalu z miłością wy-
ciągali do Niego ręce. Czeladnicy z miłością 
otaczali swego Prezesa i Ojca czeladników. 
Chrześcijańskie matki chciwie słuchały Jego 
uwag i słów wypowiadanych przez Niego. Był 
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duchowym Ojcem ich rodzin. Mieszczanie 
cieszyli się, gdy ich Ksiądz był z nimi i przez 
słowa wskazywał im ścieżki ich obowiązków 
i równał tym samym wszystkie troski.

Wszyscy składają wieniec z czerwonych róż 
na trumnie naszego drogiego Zmarłego.

DRUGI WIENIEC
Z KWIATÓW MĘCZENNICY

Kwiat męczennicy jest koloru fioletowego, 
ma znaki narzędzi Męki Pańskiej, podobne 
do pieczęci na znamieniu słupka, a z jego ga-
łązek wyrastają zielone listki, które symboli-
zują nadzieję, zaufanie, zaś fioletowe kwiaty 
— mękę.

Ksiądz Ernst Hoffmann zaznał bardzo wie-
le męki w swoim życiu. Cieleśnie i duchowo. 
Dzielił mękę z parafianami, chociaż jako wi-
kary nie tyle, co później jako proboszcz. Pół 
roku po przejęciu urzędu miasto zniszczył 
ogromny ogień. Spłonął ukochany kościół 
i plebania. Wy wszyscy, moi Drodzy, zapew-
ne też mniej lub więcej cierpieliście. Nie było 
jednak dnia bez nabożeństwa i Ofiary Mszy 
Świętej. Macie przecież tutaj kilka małych 
kościołów. Jak bardzo Wy, a w szczególności 
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Pożar miasta i kościoła
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Wasz Proboszcz i inni Wasi Duszpasterze, 
boleliście nad tą straszną sytuacją. Jak wiele 
wysiłków było potrzeba przy sprawowaniu 
świątecznych nabożeństw, ile trudu i potu na 
ambonie, przy ołtarzu, ile przeciągów i zimna 
w zakrystii i konfesjonale. Może te narzędzia 
męki zapoczątkowały Jego śmiertelną choro-
bę? Mękę, którą w cichości, cierpliwości, bez 
narzekania i w świątobliwym poddaniu się 
Woli Bożej znosił. Jakim wielkim bólem mu-
siał być przepełniony w dzień swojej śmierci 
z dala od domu. Łączyliście Wasze cierpie-
nia, moi Drodzy, z Waszym Duszpasterzem. 
Brak kościoła i ciasnota w czasie nabożeństw. 
Wszędzie ostatnio narzekaliście i wzdycha-
liście oraz martwiliście się o Jego życie. Gdy 
dotarła do Was wieść o Jego śmierci, bole-
sny smutek, płacz i narzekanie słychać było 
na wszystkich ulicach, drogach i w domach 
miasta.

Dlatego mamy pełne prawo w Jego ostat-
niej ziemskiej drodze złożyć duchowy wieniec 
z kwiatów męczennicy na Jego trumnie. Nasz 
ostatni ziemski i cichy dar.

Jeszcze jeden duchowy wieniec chcemy 
ofiarować w Jego ostatniej drodze, jeszcze 
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jednym chcemy udekorować miejsce  Jego 
spoczynku:

DUCHOWY WIENIEC 
Z NIEŚMIERTELNIKÓW

Kwiat nieśmiertelnik, lub też suszek, któ-
ry gdy raz rozkwitnie, nigdy nie ginie, po-
daje się jako symbol wierności i nieginącej 
pamięci. Nieprzekwitającą i stałą wierno-
ścią można nazwać stosunek Księdza Ernsta 
Hoffmanna do Was, do Jego Parafian. 26 lat 
z Wami w wierności. Nowa Ruda stała się 
Jego drugim domem i ojcowizną. Dlatego 
kiedy po pożarze proponowano Mu inne 
ziemskie i korzystniejsze miejsce — odmó-
wił. Nie chciał Was opuścić i wiernie wytrwał 
wśród Was, aż do śmierci. Ciężko mu było 
wyjeżdżać w chorobie i myśleć o ewentual-
nej śmierci z dala od Was. On codziennie 
myślał o Was w memento w czasie Ofiary Mszy 
Świętej i teraz także zawsze będzie o Was pa-
miętał w wieczności. Również przy Tronie 
Bożym będzie się modlił i błagał o dobrobyt 
dla noworudzkiej parafii.

Czy ta niewiędnąca i wieczna pamięć nie 
powinna wzmagać naszej pamięci o Nim? 
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Jestem bardzo głęboko przekonany, że jak 
długo żyje Wasze pokolenie, również żyć 
będzie w Waszych sercach i nieśmiertelny, 
„aere perennius” (trwalszy niż ze spiżu) po-
mnik będzie wpisany w Waszych piersiach. 
Pomnik w sercach i umysłach parafian Ksiądz 
Hoffmann wzniósł przez swoją wierność i pra-
cę wśród Was. Pomnik piękniejszy na pewno 
niż ten z marmuru ze złotymi literami, który 
położymy na Jego grobie w tej nowej świąty-
ni w podłodze. Mamy zatem pełne prawo na 
Jego trumnie położyć ten duchowy wieniec 
z nieśmiertelników.

Wy, Parafianie, składacie owe trzy wieńce 
na trumnie umiłowanego Kapłana. Również 
my, kapłani Ziemi Kłodzkiej, składamy je na 
trumnie naszego Wielkiego Dziekana i nasze-
go duchowego Zwierzchnika. Z miłością nas 
prowadził i tak też rządził nami, a gdy czasem 
surowość była potrzebna, umiał łączyć ją z mi-
łością. Dlatego kochaliśmy Go i w miłości by-
liśmy Mu poddani. Chętnie wszyscy razem 
i każdy z osobna przychodziliśmy do Niego 
i zawsze serdecznie nas przyjmował. Dlatego 
zasługuje na wieniec z czerwonych róż — róż 
miłości — i od nas.
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Kielich mszalny. Dar kapłanów z Dekanatu z okazji 
25. rocznicy święceń kapłańskich — 1888
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Umiał współcierpieć ze swoimi kapłana-
mi i okazywać im serdeczną czułość. Mogę 
tu złożyć własne świadectwo. Więcej niż rok 
temu i mnie, proboszcza w Świerkach, złożyła 
ciężka choroba. Ksiądz Ernst Hoffmann był 
u mnie z przyjacielską wizytą i pocieszeniem. 
Przysłał swojego Wikarego, a sam przejął Jego 
obowiązki w Parafii i pracował w dwójnasób 
przez wiele tygodni.

Przy ciągle wzrastającym braku kapłanów, 
bardzo boleśnie przeżywał śmierć każdego 
księdza. Jest też pewne, że brak rąk do pracy 
kapłańskiej spowodował nadwerężenie Jego 
zdrowia. Pamiętał o nas i my, kładąc na Jego 
trumnie duchowy wieniec z męczennicy i du-
chowy wieniec z nieśmiertelników, chcemy 
o Nim pamiętać w Ofierze Mszy Świętej.

Mam też osobisty powód, by Ci w miłości 
i wdzięczności podziękować i Ciebie wspo-
mnieć. Trzy dni temu stałem nad grobem 
mojej kochanej Matki. Była to ostatnia cho-
ra, którą Ty, już sam chory, załamany, zaopa-
trzyłeś Sakramentem Chorych na ostatnią 
drogę życia. Ona odeszła z tego świata do 
wieczności tylko jedną godzinę przed Tobą. 
Ty, zaopatrujący ją Kapłan, jedną godzinę po 
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Niej podążyłeś za Nią. Kto mógł przypuszczać, 
że tak się stanie. To moje szczególne podzię-
kowanie za ten dar — ostatni dar kapłańskiej 
miłości.

Przy Twojej trumnie stoi, ze zranionym 
sercem i w głębokim żalu, Twój jedyny Brat 
ze swoją Rodziną. Twoja tak przedwczesna 
śmierć zabrała Im mocną podporę, wierne-
go Opiekuna i miłego Doradcę. Płacząc, ze 
smutkiem patrzą do grobu.

Moi Drodzy, niezbadane są wyroki Boskie 
i nie przystoi nam pytać: „Panie, czegoś to nam 
uczynił?”, mimo wszystkich próśb i modlitw o tak 
drogie nam życie. Nie tylko za prawym Hiobem 
musimy zawołać: „Pan nam Go dał, Pan nam 
Go zabrał, niech Imię Pańskie będzie błogosła-
wione”. Błogosławione poprzez wszystkie wieki.

Żyj teraz w pokoju, drogi Przyjacielu, wiel-
ce szanowny duchowy Zwierzchniku, kocha-
ny Kapłanie i Duszpasterzu. Wypoczywaj po 
Twoich szlachetnych i kapłańskich dążeniach. 
Wypoczywaj po Twoich mozolnych pracach, 
w których działałeś niestrudzenie do ostat-
nich godzin Twojego życia. Wypoczywaj w tym 
miejscu, gdzie jeszcze długo spodziewałeś się 
działać. Dla dobra tych dusz Tobie oddanych 
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wypoczywaj przed tym ołtarzem, równocze-
śnie przy tych schodach — tych samych, przy 
których chciałeś ofiarować siebie jako wzór 
wierności zawodowej i miłości. Bo tak mówi 
Duch Święty ustami św. Jana: „Błogosławieni, 
którzy w Panu umierają, a ich dzieła idą za 
nimi”. Tak Twoje dzieła idą za Tobą. Jeszcze po 
latach owoce będą dojrzewać z nasion, któ-
re Ty jako wierny siewca Boży na ambonie, 
w konfesjonale, przy łożu chorego i w swojej 
duszpasterskiej działalności wysiałeś. Niech 
Pan, Wieczny, Sprawiedliwy, dobrem Ci od-
płaci. Tego Ci życzymy z całego serca i błaga-
my z całego serca: „Euge serve bone, et fidelis 
quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te 
constituam, intra in gaudium Domini tui” — 
„Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny 
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-
wię; wejdź do radości twego Pana” (Mt 25, 23). 
Zapewne tak Cię zawołano albo gdy z ludzkiej 
ułomności jeszcze tego nie usłyszałeś, to wnet 
to usłyszysz, gdy Pan Cię zawoła. Amen.

W tej intencji chcemy teraz za spokój du-
szy drogiego Zmarłego odmówić „Ojcze nasz” 
i „Zdrowaś Maryjo”. R. I. P.



36



37

II.
CZASY KSIĘDZA

ERNSTA HOFFMANNA

(Tadeusz Bieda)
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Kościół po pożarze — maj 1884 roku
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Ksiądz Ernst Hoffmann miał sposob-
ność żyć — jak mówi stare porzekadło 
— w ciekawych czasach. W szerszym 

wymiarze był to okres ostrej walki państwa 
niemieckiego, które wówczas uosabiał kanc-
lerz Bismarck, z Kościołem katolickim rozu-
mianym jako instytucja, ale również z różnymi 
przejawami aktywności społecznej związanej 
z religią. W wymiarze lokalnym Jego zadania 
wyznaczały skutki wielkiego pożaru świątyni 
noworudzkiej i potrzeba jej odbudowy, a wła-
ściwie wznoszenia nowego obiektu. Wymiar 
osobisty przeżyć noworudzkiego Proboszcza 
przedstawia sugestywnie mowa pogrzebowa 
Księdza Staudego.

Aby wykonać zadanie przybliżenia okre-
su, w którym przyszło żyć i działać Wielkiemu 
Dziekanowi Kłodzkiemu, należy opowiedzieć 
o czasach, w których żył (kulturkampf, bu-
dowa świątyni parafialnej w Nowej Rudzie), 
o miejscu, które reprezentował (wielki dekanat 
kłodzki) oraz o postaciach, po których dziedzi-
czył schedę i którym ją przekazał (dziekan Franz 
Brand, proboszcz August Staude). W tym kon-
tekście postać Księdza Hoffmanna wyda się 
nam bardziej zrozumiała i tym samym bliższa.
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Kulturkampf
Pojęcie kulturkampf (niem. walka o kulturę), 

użyte po raz pierwszy w środowiskach antyko-
ścielnie nastawionych liberałów i socjaldemo-
kratów (Ferdinand Lassale, Rudolf Wirchow), 
jest do tej pory używane na określenie polityki 
niemieckiego rządu wobec Kościoła katolic-
kiego po zjednoczeniu Niemiec i utworzeniu 
Cesarstwa Niemieckiego (1871). Zdaniem 
Ottona von Bismarcka, kanc lerza Niemiec, in-
teres nowego państwa wymagał osłabienia sił 
odśrodkowych, do których zali czał hierarchię 
kościelną, podporządkowaną Watykanowi, 
katolicką partię Centrum, która chciała zacho-
wać federacyjny charakter Niemiec, a także 
Polaków, którzy stanowili większość (katolicką!) 
we wschodnich prowincjach mocarstwa. Na te 
przyczyny nakładały się dążenia elit politycznych 
pochodzenia protestanckiego (stanowiły one 
większość w dawnych Prusach) do osłabienia 
lub wyeliminowania wpływów katolickich (mó-
wiono o „dokończeniu reformacji w Kościele”). 
Oficjalnie twierdzono, że zagrożenia te wyni-
kają z nowej pozycji papiestwa po I Soborze 
Watykańskim (1870) i ogłoszeniu dogmatu 
o nieomylności papieża w kwestiach wiary.
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Począwszy od sierpnia 1871 roku, poja-
wiły się ustawy naruszające prawa i swobody 
Kościoła: ograniczono wolność słowa w kaza-
niach (1871), odsunięto duchownych od wpły-
wu na szkolnictwo publiczne (1872), państwo 
zaczęło kontrolować kształcenie i mianowa-
nia księży, zaostrzono środki karne i dyscy-
plinarne wobec duchownych, którzy się nie 
podporządkują ustawodawstwu państwowe-
mu (tzw. ustawy majowe z 1873 roku), m.in. 
władze mogły wydalać opornych duchownych 
(1874), wprowadzono urzędy stanu cywilnego 
i obowiązkowe śluby cywilne, zlikwidowano 
zakony, z wyjątkiem tych, które zajmują się 
chorymi (1875), szykanowano stowarzyszenia 
katolickie, czasami delegalizowano je, wspie-
rano też działania odśrodkowe w Kościele ka-
tolickim, np. ruch starokatolicki.

Jaki był efekt tych działań? Papież Pius IX 
uznał te ustawy za nieważne i zakazał stosować 
się do nich pod karą ekskomuniki. Nie posłu-
chała go znikoma liczba duchownych (0,6%), 
co spowodowało, że wielu duchownych uka-
rano grzywną, wydaleniem lub więzieniem 
(więzieni byli m.in. arcybiskup gnieźnień-
ski Mieczysław Ledóchowski i arcybiskup 
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Zebrani podejmują decyzję o wyburzeniu murów
dawnego kościoła — maj 1884 roku
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koloński Paulus Melchers). Za obronę praw 
Kościoła katolickiego w 1875 roku władze pru-
skie pozbawiły urzędu biskupa wrocławskiego 
Heinricha Förstera, który musiał rezydować 
w Javorníku w austriackiej części diecezji. 
Około 1000 parafii nie było obsadzonych 
przez wiele lat. Wywołało to reakcję w posta-
ci większego zaangażowania świeckich w życie 
parafialne oraz umocnienia tzw. polityczne-
go katolicyzmu, który przez środki polityczne 
walczył o swobodę prawną i organizacyjną dla 
Kościoła i organizacji katolickich.

Opór Kościoła i zmiana sytuacji politycz-
nej (rosnąca opozycja socjalistyczna i anarchi-
styczna) sprawiły, że w latach osiemdziesiątych 
zaczęto łagodzić ustawodawstwo kultur-
kampfu, szukać porozumienia z Kościołem, 
aż w 1887 roku ostatecznie zrezygnowano 
z większości restrykcji.

Wielki dekanat kłodzki
Już od średniowiecza ziemia kłodzka stano-

wiła wyodrębniony administracyjnie okręg 
kościelny, należący do diecezji, a następnie ar-
chidiecezji w Pradze. Od XIII wieku był to de-
kanat (archiprezbiteriat) kłodzki. Początkowo 
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tytuł dziekana lub archiprezbitera miał charak-
ter honorowy. Z czasem jednak zaczął się wią-
zać z uprawnieniami. W XVII wieku dziekan 
kłodzki uzyskał prawo przeprowadzania wizyta-
cji kanonicznych. W 1789 roku został wyróż-
niony prawem noszenia prałackiego krzyża.

Po 1742 roku ziemia kłodzka przeszła pod 
panowanie protestanckich Prus. Dekanat 
kłodzki w całości znajdował się w państwie 
pruskim, a podlegał archidiecezji praskiej, 
która znajdowała się w większości w Austrii. 
Próbę zmiany tej sytuacji podjęły władze 
Prus na początku XIX wieku. W 1810 roku 
nastąpiła sekularyzacja dóbr kościelnych, 
likwidacja zakonów, a także podjęto próbę 
wyodrę bnienia dekanatu. Zarządzeniem kró-
lewskim dziekan kłodzki otrzymał tytuł wiel-
kiego dziekana (Großdechant), a dekanat 
stał się samodzielną jednostką organizacji 
kościelnej. Władze kościelne nie zgodziły się 
na to i po długich sporach król pruski musiał 
wycofać się z tej decyzji. Pozostał natomiast 
tytuł wielkiego dziekana. Zacieśniać się też za-
częły związki dekanatu z diecezją wrocławską, 
z racji sąsiedztwa oraz podobnych warunków 
prawnych i politycznych. Jeden z dziekanów 
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kłodzkich, Josef Knauer, został mianowany 
w 1820 roku kanonikiem katedry wrocław-
skiej i ten tytuł rozszerzono na jego następców 
(nawiasem mówiąc, Josef Knauer był w la-
tach 1843–1844 biskupem wrocławskim). 
W 1857 roku dziekan Anton Ludwig otrzy-
mał od papieża potwierdzenie tytułu oraz 
prawo noszenia prałackiego krzyża i infuły.

Od 20 sierpnia 1920 roku wielki dekanat 
kłodzki został podniesiony do rangi wikariatu 
generalnego pruskiej części diecezji praskiej. 
Z tego tytułu wikariusze kłodzcy uczestniczy-
li w obradach episkopatu Niemiec (tak było 
do 1998 roku). Po 1945 roku wielki dekanat 
kłodzki się nie odrodził, ziemia kłodzka na-
dal formalnie należała do archidiecezji pra-
skiej (do 1972 roku), ale administrowana 
była przez biskupów wrocławskich. Urząd 
wielkiego dziekana kłodzkiego przetrwał, 
a duchowni noszący ten tytuł zajmowali się 
duszpasterstwem wśród Niemców wysiedlo-
nych z ziemi kłodzkiej.

Ksiądz Franz Brand
Bezpośrednim poprzednikiem Księdza 

Hoffmanna na probostwie noworudzkim był 
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Ksiądz Franz Brand. Urodził się 29 września 
1806 roku w Sowinie (Eule), która obecnie jest 
częścią Ludwikowic Kłodzkich. Był uczniem 
szkoły w Sokolcu, a następnie od 1819 roku 
uczęszczał do gimnazjum w Kłodzku. Po jego 
ukończeniu wybrał studia teologiczne na uni-
wersytecie we Wrocławiu. 26 lutego 1831 roku 
został w tymże mieście wyświęcony na kapła-
na. Jako wikariusz został skierowany do swej 
rodzinnej parafii w Ludwikowicach, gdzie słu-
żył 12 lat. W 1843 roku rozpoczął pracę jako 
wikary w parafii noworudzkiej. Dość szybko 
ujawnił się Jego temperament organizatorski 
i polityczny. To On zainicjował powstanie w pa-
rafii III Zakonu św. Franciszka. W czasie rozru-
chów głodowych w 1847 roku nie obawiał się 
wejść w tłum i przekonywać uczestników zajść, 
aby uspokoili nastroje. W ten sposób m.in. 
uratował przed splądrowaniem młyn miejski 
w Nowej Rudzie. W okresie wydarzeń Wiosny 
Ludów był wybierany przez mieszkańców miasta 
jako elektor uczestniczący w wyborach powiato-
wych do parlamentu pruskiego i Zgromadzenia 
Narodowego Niemiec we Frankfurcie nad 
Menem. On też został pierwszym przewodni-
czącym utworzonego w Nowej Rudzie Związku 
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Katolickiego, który stał się zalążkiem politycz-
nego ruchu katolickiego.

27 listopada 1848 roku został mianowany 
proboszczem tej parafii. Od 1849 roku był 
też powiatowym inspektorem szkolnictwa. 
Jako gospodarz dbał o odnowienie i wzbo-
gacenie wystroju kościoła parafialnego. Był 
zwolennikiem rozwijania bractw i stowarzy-
szeń religijnych. Za jego rządów przy parafii 
w Nowej Rudzie powstały m.in.: Apostolstwo 
Modlitwy, Katolickie Stowarzyszenie Czelad-
ników, Bractwo św. Michała, Związek św. Boni-
facego, Stowarzyszenie św. Wincentego, 
Stowarzyszenie św. Elżbiety, Klub Katolicki, 
Związek Matek Chrześcijańskich.

W 1868 roku został dziekanem nowo-
rudzkim. 2 kwietnia 1869 roku Kardynał 
von Schwarzenberg mianował go na arcy-
biskupiego wikariusza i wielkiego dziekana 
kłodzkiego.

Ksiądz Franz Brand zdecydowanie opierał 
się zarządzeniom kulturkampfu, dwukrotnie 
naraził się na kary, łącznie z grzywną zamie-
nioną na konfiskatę mienia. Kiedy wydano 
ustawę o obowiązkowych małżeństwach cy-
wilnych, Dziekan Brand ogłosił: „Ci, którzy 
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zadowolą się nieważnym w oczach Kościoła 
związkiem cywilnym, będą traktowani jako 
jawnogrzesznicy (publici peccatores)”. W odpo-
wiedzi wierni Proboszczowi parafianie natych-
miast po obowiązkowej rejestracji udawali się 
do świątyni, aby przyjąć ślub sakramentalny.

Niestety, temu energicznemu Kapłanowi 
coraz trudniej było pełnić obowiązki. 12 
grudnia 1877 roku nastąpił pierwszy atak 
apopleksji, który spowodował paraliż lewej 
części ciała. Niewielka poprawa stanu zdro-
wia spowodowała, że w następnym roku wziął 
udział w procesji Bożego Ciała. Pod koniec 
dnia nastąpił kolejny atak i pojawiła się wy-
soka gorączka. Zmarł 1 lipca 1878 roku. Na 
Jego pogrzebie 4 lipca było 50 kapłanów i — 
jak zanotował kronikarz — „prawie wszyscy 
mieszkańcy Nowej Rudy”.

Ksiądz Ernst Hoffmann
Urodził się 4 stycznia 1840 roku w Domasz-

kowie (Ebersdorf Kreis Habelschwerdt) jako 
syn Amanda Hoffmanna, wiejskiego krawca, 
i Teresy Wachsmann. Od 1846 roku uczęsz-
czał do miejscowej szkoły. Był bardzo dobrym 
uczniem i gorliwym ministrantem.
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Docenione wcześniej Jego zdolności sprawi-
ły, że w wieku 11 lat zaczął uczęszczać do gim-
nazjum kłodzkiego, które ukończył z bardzo 
dobrym wynikiem, a następnie wstąpił na uni-
wersytet we Wrocławiu, na wydział teologiczny.

Wyświęcony na kapłana we Wrocławiu 
przez arcybiskupa wrocławskiego Heinricha 
Förstera 4 lipca 1863 roku, swą Mszę prymi-
cyjną odprawił w rodzinnej miejscowości. 
W sierpniu został skierowany przez wielkiego 
dziekana Ludwiga do parafii noworudzkiej 
i w niej pozostał do śmierci. Pod opieką pro-
boszcza Branda zajął się pracą duszpasterską, 
katechizacją, a także włączył się w tworzenie sto-
warzyszeń katolickich. Był m.in. długoletnim 
prezesem Związku Czeladników Katolickich. 
W 1866 roku zachorował na cholerę, ale Jego 
silny organizm wytrzymał atak choroby.

Kiedy Proboszcz Brand został mianowany 
wielkim dziekanem, Ksiądz Hoffmann został 
powołany najpierw na pomocniczego sekreta-
rza, a następnie głównego sekretarza wielkie-
go dekanatu kłodzkiego. W okresie wakatu na 
urzędzie wielkiego dziekana po śmierci Branda, 
a przed nominacją Księdza Franza Nitschke 
(lata 1878–1881), faktycznie pełnił tę funkcję. 
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Wobec oporu władz nie zdołano od razu ob-
sadzić probostwa i dekanatu, biskup praski 
przekazał więc odpowiednie pełnomocnictwa 
Hoffmannowi. Władze Rejencji wrocławskiej 
zatwierdziły to, a po kilku latach milcząco zgo-
dziły się na nominację Księdza Hoffmanna. 
W tym czasie proponowano mu, aby objął 
probostwo w Bystrzycy Kłodzkiej, w pobliżu 
Jego rodzinnej miejscowości, ale odmówił.

Po śmierci Franza Nitschkego, 25 paździer-
nika 1883 roku Ksiądz Ernst Hoffmann miano-
wany został przez Kardynała Schwarzenberga 
na arcybiskupiego wikariusza oraz wielkiego 
dziekana kłodzkiego. W tym czasie nie był na-
wet proboszczem! Dopiero 27 grudnia 1883 
roku tenże Kardynał mianował Go nowo-
rudzkim Proboszczem. Był wysoko cenionym 
duchownym, ponieważ Jego osoba była prze-
widziana na nominację na biskupa wrocław-
skiego po śmierci Biskupa Roberta Herzoga. 

Pożar kościoła parafialnego w 1884 roku 
sprawił, że Jego wysiłki skoncentrowały się na 
przywróceniu parafianom miejsca modlitwy.

Dość niespodziewanie ksiądz Hoffmann 
zachorował na dolegliwości żołądkowe. 
Udał się do Karlowych Warów na leczenie. 
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W czasie powrotu do Nowej Rudy zmarł 25 
czerwca 1889 roku w klasztorze Bonifratrów 
w Pradze. Egzekwie nad Jego zwłokami od-
prawił w Pradze Kardynał Franz hrabia 
Schönborn, arcybiskup praski. 3 lipca 1889 
roku Ksiądz Franz Hoffmann został pocho-
wany w nawie głównej jeszcze nieukończone-
go nowego kościoła parafialnego.

Pożar i budowa kościoła
Tym, co na trwałe pozostało po Dziekanie 

Hoffmannie, jest noworudzka świątynia para-
fialna. Oto zwięzłe kalendarium jej budowy.
23 maja 1884 roku

Doszło do wielkiego pożaru w mieście. 
Wybuchł on w oficynie jednego z domów 
w Rynku. Z powodu wiejącego w kierunku 
zachodnim wiatru ogniem zajął się gontowy 
dach plebanii i kościoła. Spłonęła wieża i dach 
nawy. Z kościoła uratowano tabernakulum, 
Najświętszy Sakrament, główne obrazy, figury, 
szaty kościelne i naczynia liturgiczne. Reszta 
spłonęła. Efekt pożaru — spłonęło 21 budyn-
ków mieszkalnych, 6 gospodarczych, częścio-
wo zniszczone zostały 24 budynki mieszkalne. 
320 ludzi (80 rodzin) pozostało bez dachu nad 
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głową. Szkody oszacowano na 115 tys. marek. 
Kościół ubezpieczony był na 12180 marek, ale 
— jako że nie spłonął w całości — wypłacono 
tylko 8460 marek.

Początkowo myślano o odbudowie ko-
ścioła, ale zdecydowano o wzniesieniu nowej 
budowli, ponieważ od dawna parafialna świą-
tynia była za ciasna. Już wcześniej myślano o jej 
poszerzeniu. Pożar ułatwił radykalną decyzję. 
Projekt budowli przedstawił architekt diece-
zji wrocławskiej, Joseph Ebers. Miała to być 
potężna budowla na 4000 miejsc, w modnym 
wówczas stylu neogotyckim, ze szkliwionej ce-
gły. Aby nowy kościół się zmieścił, dokupiono 
dwie sąsiednie parcele za 11 tys. marek.

Do końca 1884 roku rozebrano mury 
plebanii.

W tym czasie funkcję kościoła parafialne-
go pełnił kościół NMP, zwany brackim.

Marzec 1885
Po pertraktacjach z zarządem parafii 

Wilhelm von Magnis z Bożkowa, świecki 
patron kościoła, zgodził się wpłacić na nową 
świątynię i plebanię 100 tys. marek. Zarząd 
parafii miał w chwili pożaru 8 tys. marek.
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 Marzec — kwiecień 1885
Saperzy z Nysy wysadzili mury oraz funda-

menty starego kościoła i plebanii.

27 lipca 1885 roku
Z kościoła pw. Świętego Krzyża, pod prze-

wodnictwem Dziekana Hoffmanna, procesyj-
nie został przeniesiony poświęcony kamień 
węgielny nowej świątyni i wmurowany na 
fundamencie. Fundamenty zostały wylane 
przez budowniczych pod kierunkiem majstra 
Adama z Włodowic. 

1886
Zakończono budowę ścian zewnętrznych. 

Te i dalsze prace budowlane wykonała firma 
majstra Lauterbacha z Wojborza. 

1887 
Wzniesiono filary podtrzymujące sklepie-

nie kościoła, rozpoczęto budowę plebanii 
(w tym samym stylu, co kościół).

1888 
Założono więźbę dachową i nakryto ko-

ściół dachówką.



54

1889 
Wzniesiono główną wieżę. Wewnątrz wy-

konano polichromię, wyłożono posadzki, 
ustawiono ołtarze, rzeźby, obrazy, ambonę. 
17 grudnia 1889 roku miało miejsce próbne 
kazanie nowego już proboszcza — Augustyna 
Staude.

1890
6 stycznia w nowej świątyni pierwszą Mszę 

św. odprawił dziekan Mandel. Wstawiono ław-
ki, witraże. 18 września na wieży zawieszono 3 
brązowe dzwony: Barbara, NMP, Mikołaj. 19 
października nastąpiła uroczysta konsekracja 
nowego kościoła św. Mikołaja. Dokonał jej 
Kardynał Franz hrabia Schönborn, arcybi-
skup praski.

28 października po raz pierwszy wypróbo-
wano organy wykonane przez firmę Schlag 
i Synowie ze Świdnicy.

W podsumowaniu należy dodać, że całko-
wity koszt budowy wyniósł 368 tys. marek. 
Na potrzeby budowy zarząd parafii wziął po-
życzkę 150 tys. marek. Władze miasta udzie-
liły pomocy, przekazując obligacje na 8 tys. 
marek. Kilkadziesiąt tysięcy marek wpłynęło 
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jako dary indywidualnych, czasem anonimo-
wych ofiarodawców. Wiele elementów wy-
posażenia kościoła było darem stowarzyszeń 
i organizacji kościelnych.

 
Ksiądz Augustyn Staude

Dziekanowi Hoffmannowi nie było dane za-
kończyć budowy świątyni. Dokonał tego Jego 
następca — Ksiądz Augustyn Staude. Urodził 
się w 1831 roku w Nowej Rudzie. Jego ojciec, 
Franciszek Staude, był miejskim młynarzem 
znanym z dobroczynności. Augustyn Staude, 
wyświęcony w 1852 roku na kapłana, pracował 
jako wikary w Słupcu (1852–1869), Szalejewie 
Dolnym (1869), Nowej Rudzie (1869–1873). 
W 1873 roku na 16 lat został proboszczem 
w Świerkach, aby od 1889 roku powrócić do 
Nowej Rudy jako proboszcz. Jego głównym 
zadaniem w Nowej Rudzie było ukończenie 
budowy i wyposażenie świątyni, z czego się 
wywiązał. Kontynuując dzieło poprzedni-
ków, tworzył przy parafii kolejne organizacje, 
m.in. Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn 
i Katolickie Stowarzyszenie Robotników.

Ksiądz Staude miał dwie pasje. Jedną było 
organizowanie pielgrzymek. Jako wikary 
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w Słupcu zorganizował pielgrzymki m.in. 
do Jerozolimy (1859), do Rzymu (1865), 
Philippsdorfu (obecnie Jiřikov w Czechach, 
1868). Będąc w Nowej Rudzie, pielgrzymo-
wał w 1870 roku do Oberammergau.

Druga pasja Proboszcza noworudzkiego 
to pisanie. Pozostawił po sobie wiele dzieł 
poetyckich, np. Dźwięki z ojczyzny (Klänge aus 
der  Heimat, 1859), opisów pielgrzymek, np. 
Pielgrzymka do Oberammergau (Wallfahrt nach 
Oberammergau, 1871), biografii, np. Życie 
franciszkanina  ojca Anastasiusa Kleinwächtera 
(Lebensbeschreibung  des  Franziskaner  Pater 
Athanasius  Kleinwächter, 1871), Dwaj  orygi-
nalni  duchowni  z  hrabstwa  kłodzkiego (Zwei 
Originale  aus  Klerus  der  Grafschaft  Glatz, 
1889). Uczcił również swego Poprzednika nie 
tylko mową pogrzebową, ale również wyda-
niem materiałów do Jego życia i działalności 
— Hoffmannia, 1891.

Zmarł 12 grudnia 1895 roku po długiej 
chorobie.

Tadeusz Bieda
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III.
ŚLĄSKIE BIOGRAFIE

(Adam Langer)
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Strona tytułowa książki Adama Langera
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Mimo że czas upływał bezpowrotnie, 
wspomnienie o życiu i posłudze 
duszpasterskiej Księdza Ernsta 

Hoffmanna nie wygasało. W żywej pamięci 
pozostawały Jego kazania, katechezy i po-
uczenia. Nosili je w sercach nie tylko parafia-
nie; docierały także do innych mieszkańców 
Kotliny Kłodzkiej.

Po 13 latach od Jego śmierci emerytowany 
nauczyciel z Lądka Zdroju — Adam Langer 
— umieścił Go wśród postaci znaczących dla 
Śląska końca XIX wieku. W książce Schlesische 
Biographieen Ksiądz Ernst Hoffmann otwie-
ra plejadę znakomitych osobowości, ta-
kich jak: Franz Schmidt Junior i Senior, 
Ignaz Reimann, Joseph Pfeschke, Franz 
Losky. Życiorys noworudzkiego Proboszcza 
i Dziekana kłodzkiego uwiecznia Jego twór-
cze życie, po którym został trwały ślad nowo 
wybudowanej świątyni i wydającego dobre 
owoce duszpasterzowania.

Niech i to świadectwo pozwoli nam bar-
dziej zrozumieć Jego życie, poznać Jego oso-
bowość i wartości, które czynią Go wiecznie 
żywym. Może — jak Jemu współczesnym — 
i nam dadzą światło w drodze życia? 
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Chrzcielnica, „gdzie wszystko się zaczęło”
— Domaszków, kościół św. Mikołaja
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Adam Langer pisze:

Kilkaset kroków poniżej kościoła 
w Domaszkowie stoi, blisko drogi, 
dom z nieprzeciętnie wysokim dachem 

na dość niskiej podmurówce. Po wschodniej 
stronie jest mały ogródek zatrzymujący wzrok 
bogactwem kwiatów, a zwłaszcza nowych od-
mian róż. To zachwycało wielu przybyszów 
będących w tej miejscowości. Ojciec Amand, 
miejscowy rzemieślnik — krawiec, był po-
strzegany przez mieszkańców jako mężczyzna 
o mocnej osobowości, silnym charakterze, 
wnikliwym rozumie i nieskazitelnym chrześci-
jańskim trybie życia. To sprawiało, że był bar-
dzo szanowanym mieszkańcem wioski. Dał się 
poznać jako radny gminy, który w trudnych 
sytuacjach znajdował mądre rozwiązania. Znał 
doskonale swoje rzemiosło. Klientela ceniła 
jego skórzane spodnie, wówczas bardzo mod-
ne. Z żoną Teresą z domu Wachsmann żyli 
niezwykle przykładnie. Starszy syn Klemens 
poszedł w ślady ojca i później przejął warsztat 
krawiecki jako jego następca.

Ernst uczył się znakomicie. Nauczyciele 
Hoppe i Strecke (który później został probo-
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Kościół dzieciństwa i ministrantury
Księdza Ernsta Hoffmanna — Domaszków
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szczem w Bystrzycy Kłodzkiej), zwrócili uwagę 
na Jego doskonałą pamięć i szybkość przy-
swajania wiedzy. Miał też niezwykły talent 
do muzyki. W kilka tygodni nauczył się grać 
na skrzypcach i przegonił wielu, którzy lekcje 
pobierali przez rok. Potrafił także kompo-
nować. Napisał kilka krótkich Mszy na gło-
sy, klarnet i rogi. Raczej unikał towarzystwa 
rówieśników z braku czasu. Wolne chwile 
spędzał, wiele czytając i grając na skrzypcach 
oraz komponując. Zaprzyjaźnił się jedynie 
z Robertem Klarem, synem miejscowego rol-
nika. Przyjaźń trwała do końca życia. Często 
wspominał, że od ojca Klara dostawał wiele 
razy chleb.

Powołanie rozwijało się w Nim od wcze-
snych lat dziecinnych. Był gorliwym mini-
strantem. Sam często wspominał w czasie 
nauk, jak Jego i pozostałych pięciu kolegów 
przyjmowano do grona służby liturgicznej. 
W nowych komeżkach szli dumni do ołtarza 
i spodziewali się zachwytu zebranych. Kiedy 
nie wytrzymał i zapytał w domu: „Co ludzie 
sobie pomyśleli?”, ojciec otrzeźwiająco spro-
wadził Go na ziemię: „Ludzie sobie nie o tym 
myśleli, ludzie się modlili, głupcze”.
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Dziecięctwo Hoffmanna naznaczone zo-
stało cierpieniem. Niespodziewanie przyszła 
choroba oczu. Przez trzy miesiące musiał 
nosić opaskę i nic nie widział. Mimo że do-
legliwość niespodziewanie się cofnęła, do 
końca życia musiał nosić dość mocne szkła na 
krótkowzroczność.

Ksiądz Prałat Münnich z Domaszkowa prze-
konał ojca, że Ernst powinien dalej się uczyć. 
Jednak skromne możliwości finansowe rodzi-
ny nie pozwalały na to. Ostatecznie zawarto 
ugodę z ojcem: Ksiądz — poza odzieżą i żyw-
nością — o wszystko inne się zatroszczy. Gdy 
Ernst miał 11 lat, rozpoczął naukę w kłodz-
kim gimnazjum. Dwa i pół roku mieszkał na 
stancji w prywatnym mieszkaniu przy ulicy 
Ząbkowickiej, później w konwikcie. Ksiądz 
Strecke, Jego były nauczyciel i katecheta, posta-
rał się o to, aby w niedziele jadał w domu Pana 
Burmistrza, a w piątki w domu Pana Młynarza. 
Tam, w kłodzkim młynie, zajadał się — jak 
wspominał po latach — ulubionym daniem 
— kluskami. Nie wstydził się wspominać, jak 
kiedyś na niedzielny obiad u Burmistrza poda-
no pieczone gołąbki. Bardzo Mu smakowały, 
ale nie wiedział, co zrobić z kośćmi. Czy kłaść 
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na stole, czy na talerzu. Ostatecznie zaczął rzu-
cać je za siebie. Burmistrz uśmiechnął się tylko, 
widząc ten wiejski zwyczaj, a przy następnym 
spotkaniu pouczył Go, że może bez problemu 
zostawić kości na talerzu.

Za dobre wyniki w nauce niemal co roku 
otrzymywał nagrody. W późniejszych latach 
nauki w czasie wolnym od szkoły wiele dni 
spędzał u Księdza Dziekana Ludwiga, gdzie 
pomagał w pracach kancelaryjnych. Po trzech 
latach studiów teologicznych i dziewięciu 
miesiącach przygotowania pastoralnego 4 lip-
ca 1863 roku przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk Księdza Biskupa Heinricha Förstera. 
Tymczasowo i bez dekretu został przysłany do 
pomocy do Nowej Rudy. Opatrzność Boża 
zadecydowała inaczej. Miał być tymczasowo, 
a pozostał na zawsze. Jego doczesne szczątki 
spoczęły pośrodku noworudzkiej świątyni.

Jego przybycie zbiegło się z Dniem Dziecka 
(obchodzonym wtedy pod koniec sierpnia), 
który w noworudzkiej parafii świętowano 
niezwykle uroczyście. U boku ówczesnego 
Proboszcza i Dziekana Franza Branda znalazł 
się na miejscu uroczystości i został niezwy-
kle ciepło przyjęty tak przez dzieci, jak i przez 
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Ostatni dokument jurysdykcyjny
wydany przez Biskupa Pragi
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dorosłych. Już pierwszym swoim kazaniem 
zdobył zaufanie i serca parafian. Dało się wy-
czuć Jego zachwyt powołaniem kapłańskim 
i potwierdziła się dobra opinia, którą miał już 
wśród mieszkańców Domaszkowa, a która 
dotarła za Nim do Nowej Rudy. Jego wrodzo-
na uczciwość i pilność, szczerość i otwartość 
zjednywały Mu popularność i serca parafian. 
Bogaci i biedni, dorośli i dzieci, katolicy i lu-
dzie innych religii byli Mu przychylni i otacza-
li Go należną czcią. Z ochotą słuchano Jego 
kazań, które szły Mu jak z płatka, jakby czytał 
z książki — mawiano. Słowa Jego płynęły jakby 
rzeka. Nie bał się dotykać błędów i uchybień 
mieszkańców parafii. Zawsze jednak z ogrom-
nym szacunkiem do osoby. Po pożarze, kiedy 
nie było mowy o dokładnym przygotowywaniu 
kazań, słowa przelewały się z Jego serca. „Co 
w sercu nosisz, to wypowiadają usta”. A serce 
miał wypełnione miłością. Nigdy nie brako-
wało Mu odpowiednich słów. Sam przeżywał 
to, co mówił, do tego stopnia, że ukradkiem 
ocierał spływającą łzę. Potrafił zdecydowanie 
i odważnie bronić praw Kościoła katolickiego. 
Nie wdawał się przy wyborach w dysputy. Jego 
moralność była bez skazy i wynikała z czystej 



68

i żarliwej wiary. Nie stwarzał i unikał wszelkich 
dwuznacznych sytuacji.

Zapamiętano Go jako kochającego Eucha-
rystię i Matkę Najświętszą. Dał się poznać jako 
dobry spowiednik. Nigdy nie brakowało Mu 
słowa dla ludzi uciśnionych i poranionych 
ludzkimi błędami i słabościami. Bywało, że 
sięgał po ostre reprymendy, kiedy potrzeba 
było takiego lekarstwa do wyleczenia z choro-
by grzechu. Niejednego swoją pilnością i mi-
łością sprowadził z błędnych dróg. Bywało, że 
spowiadał od 4 po południu do 11 w nocy, 
a rano znów o 6 dyżurował w konfesjona-
le. Również gorliwie katechizował w szkole. 
Jeden z nauczycieli wspomina, że było wielką 
przyjemnością przysłuchiwać się, jak Ksiądz 
Hoffmann zrozumiale i prosto wykłada dzie-
ciom prawdy wiary. Pomagało Mu w tym Jego 
pochodzenie z prostego ludu. Mówił językiem 
nieomal dziecinnym i serdecznym, nie bojąc 
się trudnych i kłopotliwych tematów.

W pamięci owego nauczyciela pozosta-
ło następujące wydarzenie: Na egzaminie 
w okresie wielkanocnym Ksiądz Hoffmann 
postawił w klasie pytanie: „Z czym przychodzi-
my na ten świat?”. Siedząca w ostatniej ławce 
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dziewczynka podniosła rękę i w gwarze, ku 
wielkiej radości wszystkich, odpowiedziała: 
„Z piernikiem przychodzą chłopcy”.

Nigdy do rąk nie brał podręcznika, ale 
z cierpliwością i pedagogicznie podchodził do 
dzieci. Nie używał kar cielesnych, a mimo to 
w Jego klasie panował ogromny spokój i wytę-
żona uwaga. Na lekcji religii umiał wzbudzić 
zainteresowanie dzieci.

W roku 1866, mając zaledwie 26 lat, stał 
już na progu grobu. Epidemia cholery zbie-
rała obfite żniwo wśród mieszkańców Nowej 
Rudy, tak dalece, że w przeciągu trzech tygo-
dni dziennie umierało 6–7 mieszkańców. 
Sam, posługując chorym, zaraził się, ale cu-
dem uniknął śmierci i wyzdrowiał.

Po roku 1866 w mieście zaszły zmiany. 
Katolicy, aby bronić swoich praw, mocno 
zaangażowali się w życie polityczne, tworząc 
swoje związki. W ten sposób bronili się przed 
napaściami ówczesnej prasy na katolików. 
Wiele razy korzystano z pomocy Księdza 
Hoffmanna.

Pod koniec lat sześćdziesiątych Związek 
Czeladników wybrał Go swoim Prezesem, 
którym pozostał aż do śmierci, będąc dla nich 
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duchowym Ojcem. Dowcipnie, interesują-
co i z niezwykłą bystrością wypowiadał swoje 
zdanie. Wiele razy włączał swoje zdanie do 
zarządzeń czy też przygotowywanych sztuk 
teatralnych. Był nieoceniony ze względu na 
swoją cierpliwość i spokój, z jakim prowadził 
sprawy związku. Czeladnicy kochali Go i sza-
nowali jak własnego ojca. Niedługo po tym, 
jak Go wybrali na prezesa związku, w dniu 
imienin członkowie Dzieła Kolpinga przygo-
towali śpiewane życzenia. Z tego podarunku 
bardzo się ucieszył, albowiem sam lubił mu-
zykę. Po owej serenadzie zebranych zaprosił 
na poczęstunek. Tam też jako ich prezes urzą-
dził im wesoły wieczór. Radości było wiele jak 
Senior przez pomyłkę zamiast „niech nam 
żyje”, przejęzyczył się i powiedział „do widze-
nia” (Lebewohl — lebehoch). Ksiądz Ernst 
skwitował to puentą: „No, no, dopiero mnie 
wybraliście, a już chcecie się mnie pozbyć?”. Za 
Jego kadencji związek osiągnął szczyt rozkwitu. 
W roku 1885 Związek Czeladników obcho-
dził 25-lecie istnienia. Obchody były wielkim 
wydarzeniem. Zaproszono wielu Księży, był 
między innymi Prezes z Wrocławia Radca 
Bode. Imponujący był też pochód ulicami 



71

miasta. Ksiądz Ernst miał szczególny dar do 
wszystkiego, co piękne i dobre. Umiał wokół 
swoich dzieł zgromadzić odpowiednich ludzi 
i zaangażować wiele osobistości.

W roku 1868 ówczesny Dziekan Ludwig, 
ze względu na wiek, usilnie prosił o zwol-
nienie ze swojego stanowiska. Biskup Pragi 
Friedrich z Schwanenberg prośbę uwzględnił 
i przyjął. Mianował z dniem 1 maja 1869 roku 
Księdza Franza Branda z Nowej Rudy. Doszły 
nowe obowiązki i wiele pracy. Dziekan Brand 
powołał Księdza Hoffmanna na sekretarza, 
a wikarymi zostali: Ksiądz Staude i Ksiądz 
Conrad. Obok Juliusza Urbana wszyscy byli 
urodzeni w Nowej Rudzie. Ksiądz Brand był 
już w parafii przeszło 30 lat. W swojej książce 
Hoffmannianum Ksiądz Staude pisze, że „na 
starej plebanii nastał piękny czas. Czas spo-
kojny, patriarchalny, między duchownymi. 
Mnóstwo obowiązków, szkolnych i duszpa-
sterskich, nie pozwalało się widywać. Dopiero 
przy stole cieszyliśmy się ze spotkania. Przy 
obiedzie rozprawiało się o polityce i urzę-
dowych sprawach. Czasami załatwialiśmy 
sprawy gości przybyłych z Kotliny Kłodzkiej. 
Były to chwile wytchnienia dla ciała i ducha. 
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Obwieszczenie o nominacji Księdza E. Hoffmanna
na Dziekana Dekanatu Kłodzkiego
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Po kolacji, jeżeli nie było spotkań w różnych 
związkach, czas spędzaliśmy razem, najczęściej 
w pokoju Hoffmanna. Niestety, tylko dwa 
lata trwał ten szczęśliwy i piękny czas. Z naszej 
szczęśliwej czterolistnej koniczynki zaczęły 
spadać listki. Najpierw Conrad opuścił Nową 
Rudę i został duszpasterzem w przytułku koło 
Kłodzka. Jego miejsce zajął jako osobisty se-
kretarz Hoffmann”.

Po zarządzeniach majowych kulturkampf 
dał się we znaki. Nigdzie tak dotkliwie jak 
w Nowej Rudzie. Dziekan Brand został posta-
wiony w stan oskarżenia i skazany. Dokonano 
licytacji jego dóbr osobistych. Miejsce spo-
tkań zamknięto, a księgi i akta zawłaszczono. 
Kolejnym procesem, który trwał cały rok, 
było oskarżenie za wystawienie sztuki „Ksiądz 
Hirchfeld”. Przez ten rok Ksiądz Hoffmann 
pełnił obowiązki Inspektora Szkolnego. Póź-
niej został usunięty z tego stanowiska i funk-
cję tę przekazano osobie świeckiej. 12 grudnia 
1876 roku po tych przeżyciach i szykanach 
Ksiądz Dziekan Brand miał wylew. To spowo-
dowało, że ograniczył swoją działalność i my-
ślał o rezygnacji. Trwająca walka z Kościołem 
uniemożliwiałaby wybór nowego dziekana. 
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Usilnie nalegano, aby nie rezygnował, by dał 
„tylko swoje nazwisko”, a prace będzie wyko-
nywał Hoffmann, na którym można pole-
gać. Hoffmann prace prowadził do śmierci 
Księdza Branda. Nie niepokojąc go, sam za-
łatwiał wszystkie urzędowe trudne sprawy. Po 
śmierci Branda Biskup Pragi nie mógł miano-
wać Proboszcza i Dziekana. Wszyscy pytali, co 
to będzie?

Ksiądz Biskup mianował po cichu na urząd 
Wikariusza Biskupiego Księdza Hoffmanna. 
Różnie był traktowany przez urzędników, raz 
surowiej, a innym razem łaskawiej. W zależ-
ności od poglądów urzędników.

Na plebanii zapanował akt chrześcijańskiego 
komunizmu. Tak zwana „Trójca klasztorna” — 
czyli księża: Hoffmann, Antauf i Tschöpe — za-
rządzała gospodarstwem, mając wspólną kasę.

Trudne lata wyżłobiły na czole Hoffmanna 
zmarszczki, a gdy przychodziły problemy nie 
do rozwiązania, nabijał swoją ukochaną fajkę 
i w cichości ją zapalał. Gęste chmury unosiły 
się przez pół godziny i zawsze w głowie rodziło 
się dobre rozwiązanie.

Kiedy zelżały prześladowania kulturkam-
pfu, z końcem roku 1881 dziekanem został 
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Ksiądz Nitschke z Regensdorf. Okres po 
przekazaniu obowiązków i względnego 
spokoju trwał zaledwie dwa lata. Ksiądz 
Nitschke umarł niespodziewanie i 3 listo-
pada 1883 roku Ernst Hoffmann został 
mianowany Dziekanem Kotliny Kłodzkiej. 
5 listopada 1883 roku, w obecności Rad-
cy Konsystorialnego i Księdza Mnicha 
z Drogosławia, został uroczyście zaprzysiężo-
ny i wprowadzony do kościoła parafialnego. 
Wydano obwieszczenie, iż z dniem 15 listo-
pada 1883 roku oficjalnie rozpoczyna urzę-
dowanie. Mieszkańcy Nowej Rudy przyjęli 
to entuzjastycznie. Mowę powitalną wygłosił 
Sinder — członek zarządu miasta. Kotlina 
Kłodzka miała Dziekana, a Nowa Ruda da-
lej nie miała proboszcza. Na osobiste zabiegi 
Biskupa Pragi, mimo zarządzeń majowych, 
w końcu mianowano Go proboszczem. 
Hrabia Wilhelm von Magnis z Bożkowa za-
prezentował nowego proboszcza i przekazał 
Mu parafię w dniu 25 grudnia 1883 roku.

Nie minęło 5 miesięcy i niespodziewa-
ne nieszczęście spadło na parafię. 24 maja 
1884 roku w piątek po Wniebowstąpieniu 
Pańskim o 4 po południu wybuchł w Rynku 
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Plan budowy kościoła
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pożar. Wiatr przeniósł ogień na dach katolic-
kiego kościoła. Dziekan rozmawiał urzędowo 
i wtedy usłyszał: „kościół się pali”. Wybiegł 
i wyniósł Najświętszy Sakrament do domu 
w Rynku. W płomieniach stanęła także ple-
bania. Zdołano uratować archiwum i część 
mebli Dziekana i Wikarych. Dziekanowi ten 
pożar sprawił wielki smutek, nie tylko przez 
to, że kościół i plebania legły w gruzach, ale 
dlatego że większa część Jego parafian została 
bez dachu nad głową. Trzeba było mieć moc-
ny, męski charakter, żeby nie stracić pogody 
ducha i nadziei. Za zgodą władz w nowo wy-
budowanej części szkoły przygotowano miesz-
kania dla czterech księży i dzwonnika. Kościół 
bracki stał się kościołem parafialnym, gdzie 
odprawiano Msze Święte.

Wydawało się, że nic nie może złamać tego 
mocnego mężczyzny, ale wszystkie te doświad-
czenia bardzo Go wyczerpywały. Chęć i uko-
chanie życia pozwalały Mu wytrwać. Trwało 
to sześć lat. W mrozach i niewygodzie. Stało 
się z Nim jak z Mojżeszem. Przygotował plany 
i piękny kościół na chwałę Bożą. Przewidział 
piękno świątyni, ale nigdy zakończenia budo-
wy nie doczekał. Od podwładnych oczekiwał 
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wiernego wykonywania obowiązków. Umiał 
jednak zrozumieć i usprawiedliwić chorobę 
i fizyczne niedomogi, podeszły wiek czy dużą 
liczbę wiernych.

Wzorowe były Jego mowy, które wygłaszał 
w czasie obejmowania urzędu przez nowego 
proboszcza. Tzw. instalacje niosły iście bisku-
pie słowa. Przykładem niech będzie wprowa-
dzenie na urząd kapłana w małej parafii. Inny 
kaznodzieja ubolewał, że w tak małych wio-
skach ksiądz czuje się samotny, a rady parafial-
ne są uciążliwe. Wierni jednak z oburzeniem 
słuchali tych słów. Miejscowy nowy proboszcz 
od lat miał zaprzyjaźnioną rodzinę, gdzie miał 
prawdziwych przyjaciół. Ksiądz Hoffmann roz-
wiązał to po mistrzowsku. W żadnym wypad-
ku duszpasterzowanie w tak małej parafii nie 
jest trudne, a przyjaciół Ksiądz znajdzie w każ-
dym środowisku, a jak i ich braknie, to niech 
przyjdzie tu — i pokazał na tabernakulum. Tu 
znajdzie wiernego Przyjaciela. Tym złagodził 
napięcie i zdobył serca i uznanie słuchaczy.

Z wikarymi żył w zgodzie. Cieszył się, kie-
dy byli uznawani i szanowani przez parafian. 
Nie umniejszał ich praw. Kiedy przenoszono 
jednego z wikarych na inną parafię, płakał 
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jak dziecko. Znana była Jego wielka dyskrecja. 
Jeden z humorystów powiedział, że Dziekan 
Hoffmann jest jak Marszałek von Moltke: 
„tamten milczał jak grób, a Dziekan jak cały 
cmentarz”.

Ogromnie angażował się we wszelkie związ-
ki. Na cotygodniowych zebraniach mężczyzn 
bywał regularnie i z niezwykłą celnością i zna-
jomością rzeczy przemawiał, choć czasem 
miał tylko kilka chwil, aby coś przygotować. 
Przez 16 lat wygłaszał konferencje do chrze-
ścijańskich matek. Do dziś je pamiętają i mo-
dlą się za niego. W dobroczynnym Związku 
św. Elżbiety i św. Wincentego był z początku 
czynnym, a później honorowym członkiem. 
Umiał dostrzec rzeczy istotne, które dla in-
nych są mało ważne.

W każdy piątek o 3 słuchał ministrantury 
po łacinie. Z cierpliwością poprawiał wymowę 
i błędy chłopców. Nie widziano Go nigdy nie-
zadowolonego i mrukliwego. Dla wszystkich 
miał czas; i wtedy, gdy przyjmował delegacje, 
i wtedy, gdy spotykał się z pojedynczymi oso-
bami. Lubił czytać, mimo słabego wzroku.

Cenił i szanował zawód nauczyciela. Starał 
się poprawić jego pozycję. Dla wielu adeptów 
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Dar Redakcji gazety „Volksblatt”
na 25-lecie kapłaństwa — 1888
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przygotowujących się do zawodu nauczyciel-
skiego był wsparciem moralnym i material-
nym. Zadziwiał tym, że nie wstydził się swojego 
niskiego pochodzenia. Jeden z urzędników 
powiedział, że Hoffmann to człowiek dwor-
ski. Daleki był od tego, by się narzucać oso-
bom wpływowym. Stosował się do biblijnej 
zasady: „dajcie co cesarskie Cezarowi, a co 
boskie — Bogu”.

Zapamiętano Jego mistrzowską mowę 
po śmierci Fryderyka III. Jeden z urzędni-
ków państwowych, słysząc tę mowę, powie-
dział do znakomitego mieszczanina: „Wy 
tu macie wspaniałego księdza; On próbu-
je wyjść naprzeciw sprawom państwa, nie 
uwłaczając nic Kościołowi”. Nawet wobec 
żebraków był miły i dobry. Jego długoletnie 
marzenie o domu dla sierot spełniło się rok 
po Jego śmierci. Jeden z kapłanów powie-
dział: „Dziwne, On zawsze trafia na główkę 
gwoździa”.

Podziwiano Jego spokój, bystrość umysłu 
i mądrość. Pewnemu nauczycielowi, który 
prosił Go o radę w błahej sprawie, powie-
dział: „Proszę iść teraz do kościoła i się pomo-
dlić, i co przyjdzie na myśl, proszę zrobić”.
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Po śmierci Arcybiskupa Roberta Herzoga 
Kapituła Wrocławska wystawiła i Jego kan-
dydaturę. Kiedy wybrano Georga Koppa, 
powiedział: „Chwała Bogu, znów mogę spo-
kojnie jeść i spać”.

Był gorliwy i wierny, ale na pewno nie był 
małostkowym stróżem moralności. Wspomi-
nają Go jako tego, który „radował się z tymi, 
którzy się weselą, i smucił się z tymi, którzy się 
smucą”. Miał wesołe usposobienie.

4 lipca 1888 roku obchodził przy licznym 
udziale duchowieństwa i wiernych 25-lecie 
święceń kapłańskich. Nie milkły słowa uzna-
nia, czci i szacunku. Budowla kościoła rosła, 
a choroba umniejszała moc Jego życia.

Zaczęło się od tego, że w zimny i deszczowy 
jesienny dzień został wezwany do chorego. 
Zgodnie z Jego zasadą postępowania: „Jak się 
mnie zaprasza, to przychodzę”, poszedł na 
odległość godziny drogi od Nowej Rudy do 
chorego i wrócił na plebanię przemoczony 
i zziębnięty oraz trzęsący się z zimna. Ufając 
swojej tężyźnie fizycznej, nie zwracał uwagi 
na ciężkie objawy rozwijającej się choroby. 
Dreszcze, kaszel i objawy grypy nie ustępo-
wały i utrudniały Mu oddychanie. W czasie 
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Wniebowstąpienia Pańskiego był tak słaby, 
że upadł na stopniach ołtarza i wozem trze-
ba było Go odwieźć do mieszkania. Była to 
Jego ostatnia Msza. Za radą lekarza udał się 
do Karlowych Warów w towarzystwie Brata 
z zakonu bonifratrów z Wrocławia. Stan 
zdrowia się pogarszał wraz z tęsknotą za 
domem.

25 czerwca Ksiądz Hoffmann rozpoczął 
podróż powrotną i dotarł zaledwie do Pragi. 
Tutaj w klasztorze o godzinie 1030 zmarł. 
Wiadomość o Jego śmierci wywołała przygnę-
bienie i wstrząs mieszkańców Nowej Rudy. 
Stwierdzono, że Jego odejście jest większym 
nieszczęściem dla miasta niż ostatni pożar. 
Ci, którzy znali bliżej Jego działalność duszpa-
sterską, mogą zrozumieć ból, którego doznali 
parafianie po Jego odejściu.

Swoją miłością jednakowo kochał z całej 
duszy młodych i starych, bogatych i biednych 
parafian przez niemal 26 lat swojej posługi 
kapłańskiej. Z całą pewnością można stwier-
dzić, że nie miał osobistego wroga. Swoim 
sercem i chrześcijańską miłością oraz przeba-
czeniem rozbrajał każdego przeciwnika. Co 
zrobił dla Nowej Rudy po pożarze, wiedzą 
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Portret Księdza 
Ernsta Hoffmanna 
„ukryty” w obrazie 
głównego ołtarza
— mal. H. Richter
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jedynie Jemu najbliżsi. Wiele jednak działań 
pozostało w ukryciu.

Z Jego odejściem Kościół stracił wiernego 
i niezwykle utalentowanego duszpasterza, 
państwo dobrego obywatela i patriotę, pa-
rafia gorliwego kapłana i dobrodzieja, każ-
dy z osobna przyjaciela i dobrego doradcę. 
Podwładni — sprawiedliwego i kochającego 
przełożonego. Każde dobre dzieło straciło 
obrońcę i dobroczyńcę. Biedni i zgnębieni 
utracili wspomożyciela. Świat stracił jedno 
z czystych serc, których tak mało.

W Święto Apostołów Piotra i Pawła Jego 
doczesne szczątki dotarły koleją do Nowej 
Rudy. Na dworcu zebrało się kilka tysięcy 
ludzi. W momencie, gdy na peron wjeżdżał 
pociąg, z kościołów miasta, włącznie z ko-
ściołem ewangelickim, zabrzmiały smutno 
dzwony. W nowym kościele powitała Go 
płaczliwa i metalicznie brzmiąca sygnaturka, 
która odezwała się pierwszy raz. Kiedy wyjęto 
z opakowania trumnę i wyniesiono ją z wago-
nu, wszyscy mieli łzy w oczach. Jednomyślnie 
przyjęto propozycję architekta Eversa [pisow-
nia wg Langera] z Wrocławia, aby Jego ciało 
spoczęło w nowym kościele. Nie zostało Mu 
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dane być duszpasterzem w nowym Domu 
Bożym, to niechaj przynajmniej w nim spo-
czywa i oczekuje zmartwychwstania.

Uroczystości pogrzebowe zapadły głębo-
ko w pamięci mieszkańców. W kondukcie 
pogrzebowym szły dzieci i młodzież szkolna, 
Związek Strzelców, jednostki wojskowe, cze-
ladnicy, Stowarzyszenie św. Cecylii. Przed 
karawanem 48 duchownych i tysiące osób za 
karawanem. Nie brakło również ewangelic-
kiego pastora i innych wysoce postawionych 
świeckich z daleka i bliska. Mszę Świętą żałob-
ną odprawił Ksiądz Prałat Mnich w asyście 
Księdza Urbana z Radkowa i Księdza Scholza 
z Gorzanowa. Po nabożeństwie w kościele 
brackim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny kondukt ruszył do nowo budowane-
go kościoła. Z prowizorycznie postawionej 
ambony mowę pogrzebową wygłosił Ksiądz 
Staude, chór odśpiewał pieśni, a po Salve 
Regina oddano ukochane ciało ziemi.

Patrząc wstecz, można z pewnością powie-
dzieć, że Ernst Hoffmann, mimo trudnego 
czasu, przechodzi do historii jako wspaniały 
duszpasterz i budowniczy. Do dziś pozostaje 
we wdzięcznej pamięci.
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ZAKOŃCZENIE
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Gawęda o miłości ziemi ojczystej

Bez tej miłości można żyć, 
mieć serce suche jak orzeszek, 
malutki los naparstkiem pić 

z dala od zgryzot i pocieszeń, 
na własną miarę znać nadzieję, 
w mroku kryjówkę sobie uwić, 
o blasku próchna mówić „dnieje”, 
o blasku słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im, 
że są jak okno wypalone, 
rozbite szkło, rozwiany dym, 
jak drzewo z nagła powalone, 
które za płytko wrosło w ziemię, 
któremu wyrwał wiatr korzenie 
i jeszcze żyje cząstkę czasu, 
ale już traci swe zielenie 
i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 
Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
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radością, smutkiem, dumą, gniewem. 
Nie będę jak zerwana nić. 
Odrzucam pusto brzmiące słowa. 
Można nie kochać cię — i żyć, 
ale nie można owocować.

Wisława Szymborska

Już w trakcie pisania wspomnienia 
o wielkim Kapłanie zrodziła się myśl, 
aby rozpocząć pisanie noworudzkich 

biografii. Być może nie będą to dwie książki: 
pierwsza i ostatnia?

Ciekawymi postaciami są: Ksiądz August 
Staude ze swoimi licznymi publikacjami, 
Ksiądz Franz Brand — niezłomny kapłan 
z czasów kulturkampfu, Ksiądz Emanuel 
Zimmer — kronikarz i archiwista tego regio-
nu. A cóż powiedzieć o wielkich drukarzach? 
Klambt i Rose… Czy nie warto przywołać po-
stać Burmistrza Majorke?

Formuła jest otwarta dla wszystkich, którzy 
chcieliby ożywić tych, którzy — jak napisała 
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poetka — OWOCOWALI i mieli serce więk-
sze „jak orzeszek”, i zostawili po sobie trwały 
ślad. W czasach promocji „kwitnienia” i lan-
sowania blichtru „gwiazdorstwa”, które bły-
śnie tylko na moment, jak sztuczne ognie, 
warto szukać owoców trwałych, co mają w so-
bie nasiona wieczności. Zapraszam do twór-
czego niepokoju i zostawiania śladów tego, 
co wielkie, święte i zrodzone z miłości.

Albowiem „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 
13, 8).

Ks. Jerzy Kos
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