 



 














































Zasady opublikowane przez ordynariat Moguncji (wrzesie 1930):
I.
II.
III.

Zabrania si katolikom wst powania w szeregi partii hitlerowskiej.
Cz onkom partii hitlerowskiej zabrania si grupowego uczestniczenia
w pogrzebach i podobnych uroczysto ciach ko cielnych.
aden katolik pozostaj cy cz onkiem partii hitlerowskiej, nie mo e
przyst powa do sakramentów wi tych6.














 












W przes dnej trosce o cele eugeniki nie ograniczaj si niektórzy do udzielania higienicznych wskazówek, jak najlepiej zapewni zdrowie i rozwój zyczny potomstwa  co
si zdrowemu rozumowi nie sprzeciwia  lecz stawiaj wzgl dy eugeniczne ponad
wszystkie inne, nawet wy szego urz du cele ma e stwa. Domagaj si zatem, by zawarcie ma e stwa z urz du zabronionym by o tym wszystkim, którzy wed ug zasad
i przewidywa naukowej eugeniki przez dziedziczno u omne i upo ledzone mie
b d potomstwo, cho by sami bez wszystkiego ma e stwo mogli zawrze . Ma o jeszcze. Moc ustawy maj , nawet wbrew w asnej woli, przez przebieg lekarski pozbawieni
by swej naturalnej si y rozrodczej. Zabiegu takiego nie wolno dokona ani z wyroku
s dowego za kar jakich ich zbrodni, ani dla zapobie enia przysz ym ich przest pstwom. Przypisywanie takiego prawa w adzy wieckiej sprzeciwia si wszelkiemu prawu Bo emu i ludzkiemu i nigdy go ta w adza nie mia a ani pod ug sprawiedliwo ci
mie nie mo e.
Wyznawcy takich pogl dów nies usznie zapominaj o tym, e rodzina jest rzecz
wa niejsz ni Pa stwo, e ludzie nie tyle dla ziemi i doczesno ci si rodz , ile dla nieba
i wieczno ci. A je li chodzi o ludzi, sposobnych sk din d do ma e stwa, którzy mimo
wszelkiej zapobiegliwo ci i stara prawdopodobnie u omne tylko zrodz potomstwo,
nie wolno ich wini za zawieranie ma e stwa, lubo z drugiej strony cz sto im ma e stwo odradza si powinno.
Pa stwu nie przys uguje adna bezpo rednia w adza nad cia em podw adnych. Je li
nie ma winy i tym samym powodu do kary cielesnej, nie wolno mu naruszy ca o ci
cia a albo go kaleczy , ani ze wzgl dów eugeniki, ani z innych jakichkolwiek powodów.
(Encyklika
, 1930)
































 





        
 



 

G OS EPISKOPATU NIEMIEC ZEBRANEGO W FULDZIE, W SIERPNIU 1932 ROKU W SPRAWIE
PARTII NARODOWOSOCJALISTYCZNEJ
A. Odno nie kwestii zasadniczej:
1. Wszyscy biskupi zakazuj wst powania w szeregi nazistowskiej partii, poniewa :
a) Jej ocjalny program, w niektórych jego cz ciach, w ich dos ownym brzmieniu nie daj cych
si dwuznacznie interpretowa , zawiera wiele wypaczonych idei.
b) Wyst pienia przedstawicieli, przywódców i publicystów partyjnych maj niejednokrotnie
charakter wrogi wobec wiary, a w a ciwie sprzeciwiaj si fundamentalnym zasadom i nakazom Ko cio a katolickiego. Kierownictwo partii nigdy nie wypar o si ani nie zaprzeczy o
tre ciom tych wyst pie . Dotyczy to równie ich stwierdze odno nie szko y wyznaniowej,
chrze cija skiego ma e stwa itp.
c) Wed ug ogólnej opinii duchowie stwa katolickiego, jak równie najwierniejszych obro ców
interesów Ko cio a w yciu publicznym, z chwil zdobycia przez t parti tak gor co po danej
dominacji w pa stwie s uszne oka si najczarniejsze przewidywania dotycz ce interesów
religijnych niemieckich katolików.
d) Nie mo e by równie usprawiedliwieniem fakt, e wielu ludzi wst puje do tej partii z zamiarem poparcia jej interesów ekonomicznych lub celów, do których d y na polu czysto
politycznym. Kto bowiem popiera jak parti , dochodzi ostatecznie, czy tego chce czy nie, do
zaaprobowania wszystkich jej celów.
Ponadto nale y doda , e obietnice sk adane przez parti wydaj si niemo liwe do spe nienia13.

Z programu Niemieckich Chrze cijan (Deutsche Christen) 6 czerwca 193214
( ) Walczymy o z czenie, w Niemieckim Zwi zku Ewangelickim, istniej cych 28 Ko cio ów w
jeden Ewangelicki Ko ció Pa stwowy ( )
Stoimy na gruncie pozytywnego chrze cija stwa [...] tak jak ono odpowiada niemieckiemu
duchowi lutera skiemu. (...)
W walce o niemieck wolno i przysz o okaza si Ko ció w swoim kierownictwie s aby. Koció nie wzywa dotychczas do zdecydowanej walki przeciwko bogoburczemu marksizmowi i duchem obcemu Centrum, lecz zawar nawet z partiami politycznymi tych si traktat ko cielny. ( )
W misji ydów widzimy ci kie niebezpiecze stwo dla naszego narodu. Jest to brama wej ciowa obcej krwi dla do naszego cia a narodowego. ( ) Odrzucamy misj ydów w Niemczech. Jak
d ugo ydzi posiadaj prawa obywatelskie i jak d ugów zwi zku z tym istnieje niebezpiecze stwo zatajenia rasy i mieszania rasy ( ) nale y w szczególno ci zakaza ma e stw mi dzy
Niemcami a ydami15.


 



 









W 1933 roku Europa y a pod wra eniem wie ci z Ukrainy. Dzi wiemy ju , e Wielki
G ód zosta wywo any wiadomie. Lenin uwa a , i g ód jest czynnikiem post pu, gdy
niszcz c prywatn gospodark , przybli a nas do socjalizmu. Uwa a ponadto, e kartka
na chleb i monopol na zbo e s najpot niejszymi rodkami przymusu i stanowi g ówny
punkt ca ego planu (chodzi o o plan opanowania kraju). Opinii spo ecznej lat 30. XX wieku wy cznie Sowieci  a nie nazi ci  kojarzyli si z obrazkami stert cia , jakie zwykli my
dzi kojarzy ze zbrodniami nazistowskimi.

 
















Górna mapka pokazuje rozk ad wyznaniowy (katolicy18 na czerwono), dolna  g osowanie
na nazistów w wyborach 31 VII 1932 w ró nych regionach Niemiec (im ciemniejszy kolor,
tym wi cej g osów na Hitlera)19



 


 

Górna mapka pokazuje rozk ad wyznaniowy (procent katolików w ró nych regionach
Niemiec  im ciemniejszy kolor, tym wi cej katolików), dolna  g osowanie (procent g osów oddanych na nazistów w wyborach 5 III 1933 w ró nych regionach Niemiec  im
ciemniejszy kolor, tym wi cej g osów na Hitlera)












 




     





            





 

































 



 







 

















     














Legitymacja cz onka antyhitlerowskiego








           



 




 


Rysunek propagandowy w Das Schwarze Korps z lipca 1936. Podpis g osi:

Rysunek w Der Stürmer  pastor i ksi dz
rozmawiaj , mówi c:

Karykatura w Das Schwarze Korps z
pocz tku roku 1937, nawi zuj ca do zes a katolików do obozów koncentracyjnych. Szyderczy podpis g osi :

Odrzucenie przez nazistów pism protestacyjnych Pacellego  karykatura z 1937
roku

Kardyna Pacelli w antynazistowskiej
kuchni wraz z komunistami  karykatura
hitlerowska z 1937 roku

Plakat wyborczy  pot ny m ot
NSDAP mia d y ksi y i komunistów

Der Stürmer 1935. Zgodnie z t karykatur
to diabe ydowski dyktuje ksi om s owa
krytyki pod adresem nazistowskiego rz du

 





   


   



Encyklika

(
) z 10 marca 193739:

Z wielka trosk i ze wzrastaj cym zdziwieniem patrzymy od d u szego czasu na udr czenie Ko cio a, na wzmagaj ce si uciemi enie katolików, dochowuj cych mu wiernoci w tym kraju i w tym narodzie, któremu kiedy w. Bonifacy przyniós radosn wie
o Chrystusie i Królestwie Bo ym.
( )
aden cz owiek  cho by nawet wszelka w adza, wszelka umiej tno i ca a zewn trzna
pot ga ziemi by a w nim uciele niona  nie mo e po o y innego fundamentu jak ten,
który ju jest po o ony w Jezusie Chrystusie. Kto wi tokradzko zapoznaje przeogromn , istotn ró nic pomi dzy Bogiem  Cz owiekiem a lud mi i odwa a si kogokolwiek
ze miertelników, cho by to nawet by najwi kszy cz owiek wszystkich czasów, postawi
obok Chrystusa lub nawet ponad Nim i przeciwko Niemu, ten musi pozwoli sobie powiedzie , i jest ob kanym prorokiem, g osz cym urojenia, do którego w przera aj cy
sposób stosuj si s owa Pisma wi tego:  mieje si Ten, który mieszka w niebie.
( )
Je eli ludzie, którzy s nawet zgodni w wierze w Chrystusa, n c nas mira em narodowego ko cio a niemieckiego, to wiedzcie, e b dzie on tylko zaprzeczeniem jednego
Ko cio a Chrystusowego, wyra n zdrad tej powszechnej misji ewangelizacyjnej, któr
mo e spe ni i do której mo e si dostosowa jedynie Ko ció powszechny.















( )
29. Szczególnie bacznie b dziecie musieli czuwa , Czcigodni Bracia, by podstawowych
poj religijnych nie pozbawiano ich zasadniczej tre ci i nie nadawano im znaczenia
wieckiego.
30. Objawienie w znaczeniu chrze cija skim oznacza s owo Bo e wypowiedziane do ludzi. U ywanie tego s owa na okre lenie podszeptów krwi i rasy, dla wyra enia promieniowania historii jakiego narodu, wprowadza w ka dym razie zamieszanie. Nie warto
takiej fa szywej monety bra do j zykowego skarbca wierz cego chrze cijanina.

Papie odniós si te do nazistowskich koncepcji odrzucenia Starego Testamentu jako
 ydowskiej ksi gi:
Ksi gi Starego Testamentu s w pe ni s owem bo ym, ograniczon cz ci Jego
Objawienia.
( ) Kto chce wyrzuci z Ko cio a i ze szko y histori biblijn i m dre nauki Starego
Testamentu, ten ciasnej i ograniczonej my li ludzkiej ka e by s dzi planów Bo ych
wzgl dem historii wiata, ten zaprzecza wierze w prawdziwego Chrystusa, takiego, jaki
si pojawi w ciele i przyj natur ludzk w narodzie maj cym go przybi do krzy a.













    












       


 



Jest wiele elementów w nazistowskim systemie, które dra ni brytyjsk publiczno
(stosunek do Ko cio a, w mniejszym stopniu traktowanie ydów; traktowanie zwi zków zawodowych), ale nie zamykam oczu na to, co uczyni Pan dla Niemiec, oraz na
osi gni cie z pa skiego punktu widzenia, w utrzymaniu komunizmu z dala od Pa skiego kraju oraz, jak Pan uwa a, w blokowaniu komunizmowi drogi na Zachód.
(dyplomata angielski, lord Halifax, podczas rozmowy z Hitlerem odbytej w listopadzie
44
1937 roku w siedzibie tego ostatniego, tzw.
)















       

 






















 






Strona Los Angeles Times z 3 marca 1939 z powiadomieniem o wyborze Eugenio Pacellego na papie a. Tytu g osi
. W artykule potwierdzenie zmaga pomi dzy niemieckim Ko cio em a nazistami: [Wybór] jest uwa any za cios dla Niemiec, gdzie Ko ció
i re im nazistowski zwar y si w d ugiej i zaci tej walce ( )

 























  
















 



















 































 



 


 







          
























   



            
          







 

















           




 






 







          






 



 


 



















 






















 

 
























 
 



  































 


 










W wietle faktów przedstawionych w tym rozdziale:
NIEPRAWD JEST, jakoby Hitler nigdy nie by ekskomunikowany
NIEPRAWD JEST, jakoby Pius XII wspiera Hitlera w jakikolwiek sposób
NIEPRAWD JEST, jakoby papie milcza w sprawie Polski (nie mówi c ju
o wsparciu dla agresji niemieckiej)
NIEPRAWD JEST, jakoby papie milcza w sprawie ydów
NIEPRAWD JEST, jakoby papie wspar agresj niemieck na Rosj jako krucjat   przeciwnie, na pro b aliantów uspokoi obawy ameryka skich katolików
przez wspó prac z Rosj w celu pokonania Hitlera
NIEPRAWD JEST, e papie wspiera nazistowskie re imy w Europie
FAKTEM JEST, i z polecenia Piusa XII organizacje i zakony katolickie uratowa y
setki tysi cy ydów od zag ady













        








   

















































    






































































  

















 












 





















     
 











Wszyscy uchod cy opowiadaj o godnej pochwa y pomocy Watykanu. Ksi a nara ali
swe ycie, aby ukrywa i ratowa ydów. Sam papie uczestniczy w dziele ratowania
ydów
(list o nierza Eliyahu Lubiskyego z frontu w oskiego,
opublikowany w tygodniku Hashavua, nr 178/42 z 4 sierpnia 1944 r.).







 


Pragn opowiedzie wam o ydowskim Rzymie, o cudzie spotkania w tym mie cie
tysi cy ydów. Ko ció , klasztory, bracia i siostry, a przede wszystkim papie pospieszyli z pomoc ydom, chroni c ich przed szponami nazistów oraz ich wspó pracowników  w oskich faszystów. Dokonano wielkiego wysi ku, który nie by pozbawiony
ryzyka, aby w miesi cach niemieckiej okupacji ukry ydów i zapewni im wy ywienie.
Niektórzy zakonnicy przyp acili to yciem. Ca y Ko ció zmobilizowa si w tym celu
(sier . Joseph Bancover z 178. kompanii palesty skiej, jednego z za o ycieli kibucu
Ramat Hakovesh i przywódców ruchu syjonistycznego, opublikowane 23 lipca
1944 r. w dzienniku Hahajal Haivri, ocjalnym organie kompanii ydowsko-palesty skiej wchodz cej w sk ad VIII Armii Brytyjskiej).













   

            
 





 





    















Rolf Hochhuth, niemiecki dramaturg,
autor Sztuki szkaluj cej Piusa XII


Zleceniodawca ca ej operacji  Nikita
Chruszczow










 




Ostatnio na Broadwayu przedstawiano znan sztuk
, oskar aj c Ko ció
katolicki o wspieranie i wspó udzia w zabijaniu ydów. Nie jest to prawd , a ja osobicie przyjecha em do Nowego Jorku, aby powiedzie to autorowi tej nikczemnej sztuki
(...).
Dwukrotnie ucieka em z obozów koncentracyjnych, gdy nas transportowano, a potem
ukrywa em si wraz z innymi dzie mi ydowskimi w klasztorach i seminariach. A siostry, które nam pomaga y, by y brutalnie gwa cone i mordowane, jak e mo na co
takiego w ogóle powiedzie ? Ko ció katolicki w Polsce pomaga nam nieprzerwanie,
a ojciec Kolbe osobi cie mnie uratowa .
(Sigmund Gorson,
)

































    


   

   






     










    


























 









Jak wynika z dokumentów ujawnionych przez ameryka ski Instytut Wymana, w lipcu
1944 roku Myerson (pó niejsza premier Izraela  Golda Meir  przyp. M.P.) zdecydowa a si wys a apel do w adz USA. Domaga a si w nim, eby ameryka skie lotnictwo
zbombardowa o komory gazowe w KL Auschwitz oraz tory kolejowe prowadz ce do
obozu. W ten sposób niemiecka machina mierci mia a zosta powstrzymana.
(...)
Amerykanie pozostali jednak niewzruszeni. Zast pca sekretarza wojny John McCloy
odpowiedzia ch odno, e podobna operacja by aby «niepraktyczna». Wymaga aby bowiem «zaanga owania sporej si y powietrznej, która jest niezb dna dla naszych oddziaów do przeprowadzenia operacji wojskowych maj cych na celu pokonanie Trzeciej
Rzeszy».
 To by a nieprawda. W sierpniu 1944 roku 120 ameryka skich bombowców zniszczy o
fabryk syntetycznej benzyny po o on mniej ni pi mil od miejsca, gdzie znajdoway si komory gazowe. Wystarczy o zrzuci kilka pocisków wi cej. Amerykanie mogli
pomóc, ale uznali, e nie warto  powiedzia «Rz» szef Instytutu Wymana, David S.
Wyman.
(Piotr Zychowicz,
,
Rzeczpospolita 5.09.2011)



 

W 1940 roku, o nierz wojny z 1920 roku i polskiego Wrzenia, nale cy do podziemnej Tajnej Armii Polskiej, rotmistrz Witold Pilecki opracowa plan przedostania si do
obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 19 wrze nia 1940
roku wiadomie wszed w kocio apanki i jako Tomasz Sera ski tra do Obozu.
Na miejscu zorganizowa konspiracj obozow . Jako pierwszy zebra informacje o ludobójstwie i komorach gazowych 
zosta y one przez Szwecj przekazane na Zachód dzi ki serii brawurowych ucieczek czników (w czasie jednej z nich
ukradziono samochód... komendanta Rudolfa Hessa).
Gigantyczna maszyna obozowa zamordowa a ju wielu moich

Rotmistrz Witold Pilecki przyjació   pisa Pilecki. Wys ali my wiadomo ci na zewn trz.
Nada y je potem zagraniczne radiostacje. Stra nicy obozu s
bardzo zdenerwowani.

Po 3 latach pobytu w obozie, Pilecki zorientowa si , i alianci nie zamierzaj wykorzysta jego danych wywiadowczych i zbombardowa komór gazowych. W nocy z 26
na 27 kwietnia uciek z obozu.
S u y pó niej w Kedywie i walczy w Powstaniu Warszawskim, po czym zosta uwi ziony przez Niemców w Stalagu. Po uwolnieniu zd y jeszcze uczestniczy
w Kampanii W oskiej pod dowództwem genera a Andersa. W 1945 roku wróci do
Polski, by zbiera informacje o uwi zionych przez NKWD o nierzach AK. Aresztowany w 1947 roku, po d ugim ledztwie (o którym mówi onie, e pobyt w obozie by
niczym wobec bestialskich tortur NKWD) zosta skazany na mier . Wyrok wykonano.
Misja rotmistrza Witolda Pileckiego przyczyni a si do rozwoju konspiracji w Auschwitz  jednak to, co by o jej g ówn warto ci  a wi c dane wywiadowcze o ludobójstwie przekazywane na Zachód  zosta o zaprzepaszczone przez bierno
aliantów.
Podobnie spali a na panewce misja kuriera Polskiego
Pa stwa Podziemnego, Jana Karskiego (Kozielewskiego),
który po zbadaniu sytuacji (dwukrotnie wchodzi do getta w Warszawie oraz prowadzi obserwacj obozu w Izbicy
Lubelskiej) przekaza aliantom (w tym prezydentowi USA)
prawd o sytuacji ydów w Polsce.
W 1942 roku rodowiska inteligencji katolickiej wystosowa y w sprawie ydowskiej Protest (bezpo rednio autork tekstu by a katolicka pisarka Zoa Kossak-Szczucka).
Cho inicjatorzy nale eli do marginalnej organizacji Front
Odrodzenia Polski, jednak Protest sta si bezpo redni
Jan Karski (Kozielewski) przyczyn powstania, w ramach Polski Podziemnej, Rady
Pomocy ydom ( egota).





 




 



 





W latach trzydziestych XX wieku wykonywanie tzw. rzymskiego salutu mog o, ale nie
musia o wi za si z poparciem dla narodowego socjalizmu. Zanim jednak omówi t
spraw , chcia bym poczyni pewne wa ne zastrze enie:
Wiem, e dzi , dla Czytelnika maj cego w pami ci t umaczenia medialne wygolonych na yso m odzie ców, i nie robili sieg hail, a jedynie zamawiali piwo, poni sze
mo e si wyda naci gane.
Jednak pisz o wczesnych latach trzydziestych zesz ego wieku, a nie o dniu dzisiejszym. Chc z ca moc podkre li , i fakty, które podam, nie zmieniaj tego, i dzi ,
po drugiej wojnie wiatowej i ludobójstwie dokonanym przez Niemców pos uguj cych
si salutem rzymskim, gest ten jest skompromitowany, kojarzy si jednoznacznie
i nie powinno si go u ywa .
Rzymski salut by przyj t form wyra ania uczu patriotycznych i pozdrowienia
pa stwowego w wielu krajach i rodowiskach. Nawet cudzoziemcy, przyje d aj cy do
Niemiec ocjalnie, niejednokrotnie traktowali go jako gest kurtuazyjny. Uda o mi si
znale kilka zdj z epoki dokumentuj cych te zwyczaje.

Reprezentanci Francji podczas parady
w Berlinie, 1936

Po lewej stronie wida zdj cie z parady
otwarcia olimpiady w Berlinie w 1936 roku.
Reprezentanci Francji, znakiem podniesionej
w salucie r ki, pozdrawiaj trybuny.
Wiele róde podaje b dnie, i by to
element alianckiej strategii ug askiwania
Niemców, tymczasem salut rzymski by
ocjalnym gestem olimpijskim od 1924 roku
(po wojnie zniesionym).

Po prawej stronie zdj cie z meczu pi karskiego pomi dzy reprezentacjami Anglii i Niemiec w maju 1938. Obie reprezentacje pozdrawiaj trybuny salutem
rzymskim (mecz zako czy si zwyci stwem Anglii 6:3).
Reprezentanci Anglii i Niemiec pozdrawiaj trybuny, 1938
Nie tylko Niemcy stosowali na pocz tku
XX wieku salut, który dzi nieodparcie kojarzy si nam z NSDAP. By on ocjalnym (obowi zkowym  za odmow jego wykonania
grozi y kary) sposobem salutowania adze
Stanów Zjednoczonych w szko ach ameryka skich (zdj cie po lewej stronie). W 1942 roku,
Gest salutu adze ameryka skiej stoso- ze wzgl du na skojarzenia z III Rzesz , zosta
zast piony po o eniem prawej r ki na sercu.
wany w szko ach w USA



Po tych zdj ciach z zagranicy nie b dzie chyba specjalnym zaskoczeniem, kiedy
napisz , e tak e w Polsce stosowano ten salut:
Salut oddawany polskiej adze pa stwowej
przez harcerzy (po owa lat 30. XX wieku)

Polska, lata 30. XX wieku. Pi karze Wis y
Kraków pozdrawiaj kibiców

Pogrzeb Romana Dmowskiego,
stycze 1939

Oczywi cie, to wszystko nie znaczy, e ka de zdj cie pochodz ce z okresu mi dzywojennego i przedstawiaj ce kogo wykonuj cego rzymski salut przedstawia zapalonego olimpijczyka, harcerza, sportowca czy mi o nika agi  zw aszcza, je li w tle
znajduj si nazi ci. Ale te nawet w takiej sytuacji trudno powiedzie , czy salut by
pospolitym gestem kurtuazyjnym, czy te ordynarnym, hitlerowskim sieg hail. Dlatego w a nie do uznania kogokolwiek za nazist nie wystarcz fotograe  trzeba si
czego dowiedzie o uwiecznionych na nich osobach.
Nie jest na przyk ad dowodem kolaboracji zdj cie pastora Ludwiga Müllera w gecie podniesionej r ki. Za to o jego dzia alno ci du o wi cej mówi informacje o mianowaniu go przez Hitlera biskupem III Rzeszy.
Warto doda , e sieg hail wprowadzono jako ocjalny salut Wermahtu dopiero po
zamachu Stau enberga, tj. w 1944 roku.
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Zgromadzenie w Pa acu Sportu w Berlinie (13.11.1933). Na transparencie napis: Niemieccy
Chrze cijanie czytaj Ewangeli w Trzeciej Rzeszy126



 


      







        



Otwarcie Instytutu Bada nad eliminacj wp ywu ydów w yciu niemieckiego ko cio a127.
Na pierwszym planie duchowni i teologowie protestanccy, po lewej u góry  aga





Dzwony ko cio a Pami ci Marcina Lutra. Na lewym znajduje si znak krzy a, na prawym  nazistowska swastyka128







Ko ció lutera ski w Brunswick  zdj cie z epoki130









 




 





Ks. dr Bernd Krebs z Berlina, autor monograi o bp. Burschem, wskaza na trudny do
wyobra enia fakt, jakim by o aresztowanie polskiego kierownictwa Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego na podstawie list, sporz dzonych przy pomocy Wydzia u Zagranicznego Niemieckiego Ko cio a Ewangelickiego. Praktykowane przez dziesi ciolecia
odgradzanie si od wszystkiego, co polskie i g boko antypolskie uczucia wy szo ci
sprawi y, e wi kszo niemieckoj zycznych chrze cijan nie dostrzeg a tego, co z perspektywy wiary musia o by ich obowi zkiem: branie w obron prze ladowanych polskich wspó obywateli  mówi ks. Krebs.
(Sprawozdanie z mi dzynarodowej sesji po wi conej bp. Juliuszowi Bursche
w 70. rocznic zakatowania Go przez hitlerowskich oprawców, portal wPolityce.pl131)




W 1942 roku, po uko czeniu studiów w Sarajewie, zosta wywi cony na ksi dza w zakonie franciszkanów. Zakon wys a
go na placówk do pó nocnej Hercegowiny, jednak zamiast
tego Filipovi samowolnie uda si do Banja Luce, by zosta
kapelanem ustaszów.
7 lutego bra udzia w masakrze trzech serbskich wsi, co
spowodowa o, i prze o eni franciszkanów natychmiast (jeszcze przed ko cem miesi ca) relegowali go z zakonu. Mimo
tego Filipovi nie podporz dkowa si w adzom zakonnym
i ostentacyjnie nosi habit.
W trakcie s u by u ustaszów, a tak e pó niej podczas
Chorwacki zbrodniarz sprawowania funkcji komendanta obozów koncentracyjnych
w Jasenovac i pó niej w Stara Gradiska, ws awi si niespotywojenny, Miroslav
kanymi okrucie stwami.
Filipovi


  





Serbosiek 
, nó , jaki mia s u y Petarowi
Brzicy do mordowania Serbów




















 



  



Jeszcze w 1933 roku kardyna Theodor Innitzer zwraca uwag wiata na Wielki G ód na Ukrainie. W 1938 roku zarówno
Austriacy, jak i Niemcy z rado ci powitali
Austrii
(dot d na takie po czenie nie godzi y si pa stwa zwyci skie
w I wojnie wiatowej). Hierarchowie nie byli tu wyj tkami:
Nie ma potrzeby opisywania jego (Hitlera  przyp. M.P.) triumfalnej podró y do Wiednia, która odby a si nazajutrz. Kardyna Theodor Innitzer,
arcybiskup tego miasta, poprosi go telefonicznie o zgod na bicie  na
jego cze  w ko cielne dzwony w ca ej Austrii (...) Ca e miasto wrza o
ekstatycznym aplauzem. Na oczach wiede czyków odradza a si wielko
Niemiec, odradza si naród, który (...) w wyniku uk adów pokojowych
zosta rozcz onkowany, upokorzony, sparali owany d ugiem mi dzynarodowym, a który jednak podnosi si z martwych w sercu Europy  naród
zjednoczony przez jednego z jego skromnych synów...135.

Kardyna Theodor Ini wyrazi
nitzer, biskup Wiednia Kardyna wyda or dzie, w którym popar
nadziej na zwyci stwo nad komunizmem, ko cz c pozdrowieniem Heil Hitler.
Jak ju wspomnia em wcze niej, papie zareagowa b yskawicznie  Innitzer zosta
wezwany do Rzymu, gdzie musia podpisa o wiadczenie, e tekst podpisany w Wiedniu nie wspiera dzia a niezgodnych z prawem Bo ym i e zosta wydany bez zgody
Watykanu. O wiadczenie opublikowano w LOsservatore Romano.
Kardyna pr dko pozby si z udze wobec Hitlera i nazistów; nie kry pot pienia,
gdy nowy re im prze ladowa wiernych i aresztowa duchownych. Odpowied nazistów by a b yskawiczna  na sto ecznym Heldenplatz odby a si dwustutysi czna manifestacja antyklerykalna  t um krzyczy: Innitzer i ydzi  jedna ho ota.
W pó roku po
kardyna Innitzer, w przemowie do siedmiotysi cznego
t umu m odzie y zebranego na placu w. Szczepana w Wiedniu, stwierdzi : Jeden jest
tylko wasz Wódz (kardyna u y s owa Führer  przyp. M.P.)  Jezus Chrystus!.
Dla nazistów by to policzek. W odwecie bojówki Hitlerjugend napad y na pa ac
arcybiskupi, który zosta zdewastowany. Sam kardyna zd y uciec, jednak bojówkarze schwytali i wyrzucili przez okno ks. Johanna Krawarika, który odniós powa ne
obra enia.
Po wybuchu wojny Innitzer za o y organizacj zajmuj c si pomoc niearyjskim
katolikom.
 

Pocz tkowo (w 1933 roku) Martin Niemöller popar nazistów,
maj c nadziej na duchow odnow Niemiec. Gdy dostrzeg
próby podporz dkowania Ko cio a ewangelickiego pa stwu,
przeszed do opozycji. Za o y Samopomoc pastorów 
organizacj nios c pomoc duchownym poszkodowanym
w prze ladowaniach rasowych.
By jednym z za o ycieli
. Sp dzi
siedem lat w obozach koncentracyjnych.
Mia powiedzie :
Wpierw wzi li komunistów, ale e nie by em komunist , wi c nie protestowa em. Pó niej zabrali si do ydów, ale poniewa nie by em ydem,
nie protestowa em. Potem wzi li katolików, ale e nie by em katolikiem,
Martin Niemöller, pa- nie protestowa em. Gdy przyszli po mnie, nie by o ju nikogo, kto móg by
stor protestancki, boha- protestowa .

ter ruchu oporu przeCo ciekawe, mimo koniktu z systemem uwa a , e jego
ciw Hitlerowi
obowi zkiem jako patrioty jest walka za ojczyzn (jednak
jego podanie o przyj cie do oty zosta o odrzucone). Po wojnie zaanga owa si w proces uznania win niemieckich na forum mi dzynarodowym.













Zdj cie nuncjusza papieskiego w Niemczech, arcybiskupa Cesarego Orsenigo, rozmawiaj cego z Hitlerem podczas ocjalnego
spotkania dyplomatów w Berlinie w styczniu
1936 roku. Zdaniem antykleryka ów ma ono
wiadczy o poparciu papiestwa dla nazistów (!)








Pius XII i Hitler  fotomonta





   



Joseph Ratzinger podczas Mszy wi tej




E. Pacelli na przyj ciu u prezydenta Hindenburga, 1927














       







  





Biskup ewangelicki Ludwig Müller, nazywany Biskupem III Rzeszy.
Po prawej prawdopodobnie Himmler

Hierarchowie: Franz Rudolf Bornewasser oraz Ludwig Sebastian, salutuj cy obok nazistów



Biskup Franz Rudolf Bornewasser
Zwi zany z regionem Saar, gor cy or downik jego powrotu do Niemiec (na mocy plebiscytu). Utrzymywa jednak bliskie kontakty z g ównym rabinem Trewiru, Adolfem
Altmannem.
W kazaniach na dzie Wszystkich wi tych, w latach 1934 i 1935, odrzuci publicznie hitlerowsk doktryn rasow . W 1941 roku wszed w ostry konikt z nazistami z powodu gwa townego sprzeciwu wobec masowej zag ady niepe nosprawnych (plan T4).
Biskup Ludwig Sebastian
Ju w 1933 roku odmówi podpisania poparcia dla nazistów. Demonstracyjnie odwiedza wi niów politycznych i pokazywa si z osobami usuni tymi ze s u by wojskowej
z powodu ich ydowskiego pochodzenia.
Odmówi w 1935 roku wype nienia prawa wydanego przez w adze pa stwowe,
nakazuj cego w wi ta pa stwowe dekorowanie budynków  tak e ko cielnych 
agami ze swastyk (wywiesi jedynie agi ko cielne i star , przednazistowsk ag
pa stwow ).
Gdy w 1937 roku papie wyda antynazistowsk encyklik
wyda wspieraj cy j w asny list apostolski. Gauleiter Josef Burckel zaatakowa wówczas hierarch jako wroga publicznego i oskar y go o znies awianie Niemiec. Równie gazeta
(
) z 14 lipca 1937 stwierdzi a, e biskup przekazuje oszczercze komunikaty o naszej w adzy. Siedziba biskupa
zosta a obrzucona kamieniami, a 6 jego ksi y diecezjalnych nazi ci wysy ali do obozu
koncentracyjnego Dachau. 40 tysi cy cz onków NSDAP manifestowa a pod siedzib
biskupa140.
Rok pó niej Ludwig Sebastian wyda wielkopostny list pasterski, w którym ostro
pot pi ideologi nazistowsk .
Na krótko przed mierci , 10 lipca 1942 wyda list pasterski w którym ubolewa nad
sytuacj Ko cio a w III Rzeszy.



Niekiedy mo na spotka  zw aszcza w popularnych
opracowaniach  fa szyw informacj o istnieniu kapelanów w niemieckich jednostkach SS. Jako dowód
prezentuje si krzy kapela ski z czaszk u do u.
Jest to oczywiste nieporozumienie. Czaszka u stóp
krzy a to bardzo stary motyw w sztuce chrze cija skiej i nie ma nic wspólnego z insygniami mierci noszonymi przez SS. Ma ona podwójne znaczenie:
 symbolizuje Golgot  wzgórze, na którym ustawiono krzy Chrystusa. S owo golgota po aramejsku oznacza w a nie czaszk  (Mt 27,33; Mk
15,22; J 19,17).
 nawi zuje do tradycji ydowskiej, wed ug której
w skale Golgoty znajdowa si grób praojca Adama. Obraz krzy a, z którego krew sp ywa na ko ci
Adama, symbolizuje odkupienie grzechu pierwoKrzy kapelana wojsk nierodnego przez Jezusa.
mieckich
Przyk ady przedstawie ukrzy owania z ró nych wieków, zawieraj cych motyw czaszki:

Konstantynopol,
X wiek

Hiszpania, XVII wiek

Francja, 2006 rok

Krzy choleryczny,
Zaniemica, Polska

Hiszpania, XVI wiek

Krzy barokowy,
Anglia

 
























   





 




















 













 





Przywódcy hitlerowscy byli w wi kszo ci niewierz cy; sam Hitler by katolikiem, który
odst pi od wiary. Rytua y hitlerowców bardziej przypomina y parodi prastarego germa skiego poga stwa ni jak kolwiek nowo ytn religi . (Norman Davies149)

Dopisek pierwszy u yteczny szkic i podpis Hitlera pod koncepcj uczynienia z niego
Nowego Mesjasza















Krypta Himmlera w Wewelsburgu, wygl d obecny

 

Jedno z wn trz zamku zakonnego SS w Wewelsburgu. Widoczny
rysunek run na pod odze uk adaj cy si w symbol Czarnego S o ca









 





 

SSOberguppenfuhrer

30.06.1942

August Heissmeyer
Szef Dienststelle Heissmeyer w G ównym Urz dzie SS
Szanowny Panie Heissmeyer!
Dosz o do moich uszu, e wielu uczniów Narodowo-Politycznego Zak adu Wychowawczego w Putbus ucz szcza na lekcje dla konrmantów152. Czy jest to Panu wiadome?
Kto za to odpowiada?
Zapewne z pocz tku ch opcy przywi zani s do ró nych wyzna . Jednak w moim
przekonaniu wychowanie wiatopogl dowe powinno doprowadzi do tego, by w ci gu
paru lat sk onili swoich rodziców do udzielenia zgody na ich wyst pienie z Ko cio a.
Jak Pan uargumentuje przekonanie, i lepiej nie spieszy si z porzucaniem wyzna ? Móg bym ewentualnie zrozumie ch unikni cia zra enia sobie rodziców do
posy ania ch opców o dobrej krwi z domów nadal zaanga owanych religijnie.
Prosz powiadomi mnie, jak Pan widzi te sprawy, jasno przedstawiaj c sytuacj
wszystkich narodowo-politycznych zak adów wychowawczych.
Heil Hitler!
Pozdrawiam HH

    









 

Stowarzyszenie Thule powsta o w 1918 roku jako lia masonerii staropruskiej. Przyj o
za symbol swastyk . Jego cz onkami byli tacy ludzie jak: Hess, Himmler, Rosenberg,
Frank czy Bormann (cz onkostwo Hitlera jest dyskusyjne). Organizacja czy a silny
nurt okultystyczny z nacjonalizmem niemieckim i antysemityzmem.
Cz onkowie Thule za o yli w roku 1919
, która rok pó niej sta a
si parti Hitlera.
Czo owy ideolog nazistowski, A. Rosenberg, zezna na procesie w Norymberdze:
Thule? Ale wszystko wysz o stamt d! Pouczenia tajne, które my mogli stamt d zaczerpn , pomog y nam wi cej w doj ciu do w adzy ni dywizje SA i SS.













 


 





Telegram Hitlera skierowany do III Mi dzynarodowego Kongresu Astrologów
i 15 Kongresu Astrologów
Niemieckich z yczeniami
owocnej pracy

Fragment horoskopu Hitlera
(ocjalny druk Kancelarii
Rzeszy)




 



 

Niekiedy jako dowód na religijno Trzeciej Rzeszy przywo uje si napis Gott mit
Uns noszony przez Wehrmacht na klamrach pasów wojskowych. Przypuszczam, e
osoby pos uguj ce si tym argumentem nie wiedz , e nie by to bynajmniej pomys 
nazistów  Bóg z nami to tradycyjna dewiza obecna w armii158 Prus, a nast pnie Niemiec od pocz tków XVIII wieku159!
Doda nale y, e napis ten zosta usuni ty z pasów ideologicznych formacji nazizmu, tj. oddzia ów SS i SD.
Sprz czka pruska z okresu pierwszej wojny wiatowej
z napisem Gott mit uns

















         



 





 

   




















 



 












   
       











   
  


     











 

CYTATY Z EPOKI W SPRAWIE EUGENIKI  porównaj!166
 yczy bym sobie tego bardzo, aby nieodpowiedni ludzie byli ca kowicie pozbawieni
mo liwo ci rozmna ania si .
Nie pozwólmy kryminalistom i s abeuszom si rozmna a .
(o g uchych dzieciach) Zamiast rozczula si nad nimi, powinno by si sterylizowa
ich ( ) g uchoniemi mog w ród powszechnego aplauzu bezkarnie niszczy zdrowie
spo eczne.
Opieka nad tak wielk liczb ludzi jest strat czasu (zdanie to pad o jako uzasadnienie twierdzenia, i trzeba b dzie u ywa komór gazowych).
Na pewno ka dy z was zna co najmniej kilku ludzi, z których nie ma adnego po ytku  przysparzaj wy cznie k opotów.
Trzeba kogo takiego posadzi i za da : drogi Panie, prosz uzasadni sens swojego
istnienia. Je li Pan tego nie zrobi, bo nie przyk ada si pan do pracy i nie produkuje tyle,
ile konsumuje (a jeszcze lepiej wi cej), spo ecze stwo nie b dzie utrzymywa o Pana
przy yciu, bo pa skie ycie nie przynosi nam adnej korzy ci i zapewne Panu  tak
samo.
Czczony przez dzisiejsze salony dramaturg uwa a , e nale y eliminowa ze spo ecze stwa nie tylko obiboków, ale tak e np. ludzi niezdolnych do pracy.
Apeluj do chemików, aby wynale li humanitarny gaz, który zabija szybko i bezbolenie. Ma zadawa mier , ale nie okrutn 167.
W celu odci cia zdefektowanego materia u dziedzicznego populacji ludzkiej (przest pczo ci, g uchoty, lepoty, epilepsji itd.) nale y rozwa y wprowadzenie nast puj cych metod: segregacja (obozy), sterylizacja, ograniczenie prawa do ma e stwa,
eutanazja.
Najlepiej by by o te dzieci u pi chloroformem albo poda dawk cyjanku potasu.









        


  

  

















 









     


  







  

 

  













      
        


        
    
     
















  
 







     





 




      




 





     








 
 





  









Pos uchajcie starego niedowiarka, który wie, co mówi:
Mistrzowska propaganda antychrze cija ska zdo a a wytworzy u chrze cijan,
zw aszcza u katolików, z wiadomo opanowan niepokojem, je li ju nie wstydem,
z powodu w asnej historii.
Si sta ego nacisku, od reformacji a do naszych czasów, zdo a a przekona was, e
jeste cie odpowiedzialni za ca e, albo prawie ca e, z o na wiecie. Sparali owa a was na
etapie masochistycznej autokrytyki. ( )
Nie by o w historii bólu, cierpienia, którego nie przypisaliby wam. A wy, niemal
zawsze nie znaj cy swej przesz o ci, zacz li cie w to wierzy , a nawet wspomaga ich
w tym dzia aniu.
A je li kto nawet ma jakie uzasadnienie, to oczywiste jest, e w rozliczeniu dwudziestu wieków chrze cija stwa wiat a zdecydowanie góruj nad ciemno ciami.
Je li kto zostanie uderzony w prawy policzek, to doskona o ewangeliczna zaleca
nadstawi i lewy. Je li jednak kto sprzeciwia si prawdzie, ta sama doskona o zobowi zuje do jej obrony, poniewa tam, gdzie zniewa a si prawd , zamyka si wszystkie
drogi do ludzkiego zbawienia. Bez prawdy nie ma mi o ci.



 

