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Ksiądz Roman Kneblewski szokuje. Publikuje nagranie hymnu frankistowskiej Hiszpanii i
komentuje z entuzjazmem kadry z gen. Franco: W górę Espana! W górę Polsko!
Roman Kneblewski, uznawany za nieformalnego kapelana polskich narodowców, uważa faszystowskiego
przywódcę Hiszpanii, generała Francisco Franco, za jedną ze swych ulubionych postaci w historii Europy.
Teraz opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie z YouTube, na którym jest hymn Hiszpanii z czasów
dyktatorskich rządów generała Franco. Na zdjęciu widać samego przywódcę z ręką uniesioną w faszystowskim
pozdrowieniu i fragmentem hymnu: "Zaśpiewajmy na baczność o nowym życiu pełnym pracy i pokoju".
Na całym, ponaddwuminutowym nagraniu hymnu udostępnionym przez Kneblewskiego widać generała Franco i
hiszpańskich faszystów z uniesionymi w górę rękoma. Są fragmenty defilad wojsk frankistowskich, pojawia się znak
krzyża. Franco przemawia przed wiwatującymi tłumami, które go pozdrawiają wyciągniętą ręką.
- W górę Espana! W górę Polsko! - komentuje z emfazą to nagranie z Franco w roli głównej ksiądz Kneblewski
Kneblewski: Na pewno nie demokracja
Ksiądz z Bydgoszczy już wcześniej na swoim profilu na Facebooku zamieścił taki wpis: „Na pewno nie – za
przeproszeniem – demokracja, lecz monarchia! I też faszyzmu bym nie potępiał, dopóki się go nie wyeksplikuje.
Jeżeli mianem faszyzmu mielibyśmy określać np. frankizm, który ocalił katolicką Hiszpanię z rąk komunistycznych
zbrodniarzy, jestem jak najbardziej za (a nawet nie przeciw)".
Protestowało przeciwko temu Stowarzyszenie Nigdy Więcej, walczące z przejawami faszyzmu i nacjonalizmu w
Polsce. - Niepojęte, że takie opinie publicznie głosi katolicki ksiądz - mówił Rafał Pankowski, naukowiec z
Colegium Civitas, który jest również antyfaszystowskim działaczem Stowarzyszenia Nigdy Więcej. - Tacy księża jak
Wojciech Lemański czy Adam Boniecki mają nałożony przez przełożonych zakaz wypowiadania się publicznie,
natomiast na tak groźne i skrajne komentarze nikt nie reaguje. Propagowanie faszyzmu czy jakichkolwiek ideologii
totalitarnych jest w naszym kraju zabronione przez Konstytucję i Kodeks karny.
Wtedy Kneblewskiemu uszło to na sucho. Obecnie przebywa na wcześniejszej emeryturze. Został na nią odesłany
przez byłego biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę, który odebrał mu także probostwo bydgoskiej parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zarzuty miały jednak charakter typowo administracyjny: zdominowanie
eucharystii w parafii przez msze w rycie trydenckim, nieuczestniczenie w koncelebrowanych mszach, brak
współpracy z księżmi z diecezji, częste wyjazdy.
Kneblewski składał odwołanie do Watykanu. Przegrał ostatecznie sprawę we wrześniu ub. roku.
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27248100,general-franco-podnosi-reke-w-faszystowskim-pozdrowieniu-bydgoski.html

