Poniższy tekst stanowi uzupełnienie do rozdziału o II Wojnie Światowej w książce
„Kościół oskarżony”.
Z tekstem rozdziału można się zapoznać tutaj: http://analizy.biz/marek1962/kwh.pdf
Mam nadzieję, że poniższe uzupełnienia przyczynią się do lepszego zanalizowania
zagadnienia.
Więcej o książce tutaj: http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/

Slub w SS

Podpis pod tym zdjęciem brzmiał:
Kapelan SS udziela ślubu w Wewelsburgu

Aby zrozumieć absurd podpisu „Kapelan SS udziela ślubu w Wewelsburgu” trzeba powiedzieć o trzech rzeczach:
 o kapelanach w armii niemieckiej (szczegóły w materiale http://analizy.biz/opracowania/kapelani.pdf) - w
skrócie: w etnicznie niemieckich oddziałach SS (a te były związane z Wewelsburgiem) nie było kapelanów,
przynajmniej w pierwszych latach (w trzech pierwszych dywizjach SS, to jest dywizjach Leibstandarte, Reich i
Totenkopf, żołnierze musieli oficjalnie wystąpić z Kościoła). W miarę czasu praktyka frontowa wymusiła
pewne zmiany – najpierw wprowadzono mułłów muzułmańskich (!), następnie dopuszczono udział
kapelanów (przede wszystkim ewangelickich, ale także katolickich) w „ochotniczych” (nie-niemieckich)
dywizjach SS, wreszcie niechętnie dopuszczono ich także w jednostkach niemieckich.
 o Wewelsburgu (szczegóły w materiale http://analizy.biz/opracowania/wewelsburg.pdf) – w skrócie był to
„zamek zakonny” SS i nie było mowy tam o innej religii niż aryjski mistycyzm. Od SS-manów i Wewelsburga
też rozpoczęto zastępowanie obrzędów chrześcijańskich nowymi, wymyślonymi przez NSDAP.
 o przejmowaniu ceremonii religijnych na rzecz obrzędów „germańskich” i „aryjskich”, jakie przeprowadzali
naziści. Samo zagadnienie omówiłem w artykule o nazistowskim świętowaniu 24 grudnia
http://analizy.biz/opracowania/bn.pdf). Tutaj skupię się na zaślubinach w SS.
Ślubu udzielał dowódca pana młodego. Ceremoniał odbywał się w odpowiednio udekorowanej sali.
Pierwszeństwo miały symbole słoneczne (np. kwiaty słonecznika) oraz elementy związane z odradzaniem się
natury (gałązki jodłowe). Na ołtarzu powinien w zasadzie płonąć „wieczny ogień”, ale zazwyczaj zastępowano
go symbolem Irmisul1.
Ceremonia przebiegała według następującego schematu:
Celebrans:
Małżeństwo to połączenie kobiety i mężczyzny, którzy przysięgają sobie wzajemną
lojalność dla wspólnej korzyści obydwu, a głównym celem tego połączenia jest
kontynuowanie boskiej pracy dla kosmosu, poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci. Tak
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Irmisul – legendarny dąb - miał być legendarnym miejscem odprawiania ceremonii pogańskich, zniszczonym w 772 roku przez
Karola Wielkiego

Pan młody:
Celebrans:
Pani młoda:
Celebrans:

więc ci, którzy są tak złączeni, żyją dalej, ku chwale kosmosu.
Czy ty [imię pana młodego] zwiążesz się przysięgą honoru i lojalności wobec [imię panny
młodej] na tak długo, jak długo będziecie żyć?
Tak, przysięgam.
Czy ty [imię pani młodej] zwiążesz się przysięgą na twoją cześć i lojalność wobec [imię pana
młodego] na tak długo, jak długo będziecie żyć?
Tak, przysięgam.
Niech więc żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie staną między tymi dwoma tutaj, którzy
złożyli tę przysięgę, ponieważ byłoby to aktem niehonorowym. Oświadczam, że
połączyliście się w małżeństwie jako człowiek i żona."

Symbol Irmisol ustawiony na znaku „Czarnego
Słońca” – ulubionym nazistowskim symbolu
słonecznym.

Nazistowski orszak ślubnny

