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Een historische gebeurtenis: priester gewijd in Dachau
De diaken Karl was al bijna vier jaar in Dachau. Zijn verlangen om de
priesterwijding te ontvangen heeft hij nooit opgegeven. Op 19 september 1944 komt de Franse bisschop Gabriel Piguet als gevangene in
Dachau. Hij zou Karl priester kunnen wijden, fluistert men in de
priesterbarak. Een heel proces komt op gang, dat als een spannende
roman verloopt. Er is toestemming nodig van Karls bisschop Von Galen
en van de lokale bisschop Von Faulhaber. Verzoekbrieven worden naar
buiten gesmokkeld. Ook al zijn er veel
mensen bij de voorbereidingen betrokken, de
bewakers merken niets. Voor de bisschop,
zijn mijter, staf en ring nodig. Ze worden
gemaakt. De liturgische boeken en het heilig
Chrisma worden naar binnen gesmokkeld. Er
wordt zelfs een feestontbijt voorbereid. Twee
dagen tevoren wordt geoefend en ook al een
foto van Karl in kazuifel gemaakt.
In de ziekenbarak houdt hij een ‘retraite’. En dan nadert de grote dag,
de 3e zondag van de Advent, in 1944 op 17 december. Is Karl lichamelijk sterk genoeg? Wordt het niet ontdekt? Zo wordt de diaken Karl
Leisner in het diepste geheim priester gewijd. Na de plechtigheid volgen
een feestelijk ontbijt en felicitaties, ook van protestantse medebroeders. Dan keert Karl vermoeid terug naar de ziekenbarak. Maar in
zijn hart leeft een ongekende vreugde. Jezus heeft ervoor gezorgd dat
hij aan zijn roeping kon beantwoorden.
Dit was werkelijk een historische gebeurtenis.
Velen die het meemaakten, getuigden later hoe
onvoorstelbaar vreugdevol deze wijdingsplechtigheid was.
Zoals pastoor Friedrichs: “Het was helemaal stil
in de kapel. De harten beefden: ‘Veni sancte
Spiritus …’ Hier voor het eerst begrepen wij
echt, dat de priesterwijding een bloeddoop is
voor de eeuwigheid.”

Met de hulp van ‘Mädi’
Mädi was de “codenaam” van Josefa Imma Mack,
postulante van de Congregatie van de “Armen
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau”. Bij
de thee-plantage van Dachau was een soort
‘winkeltje’ en dat werd gebruikt als smokkelroute. Zuster Mack smokkelde de verzoekbrieven
het kamp uit en alles wat nodig was voor de
wijding het kamp binnen. Jaren later heeft ze
haar herinneringen neergeschreven, waardoor
we alles mee kunnen beleven: Warum Ich Azaleen liebe (EOS Verlag
200811; ook in Engels Why I love Azaleas, EOS 1980). In Kevelaer staat Mädi
afgebeeld op de Poort van de Verzoening, dat is een zijdeur van de
Basiliek op het pleintje bij de biechtkapel. Op de foto hierboven is ze te
zien bij deze afbeelding. Zij is in 2006 overleden.

Xanten, een bezoek meer dan waard
20 kilometer achter Kevelaer ligt Xanten.
Een zeer oude stad. Het ‘Römermuseum’ is
de moeite waard, maar vooral ook de Sankt
Viktor Dom, die van verre al te zien is
(www.sankt-viktor-xanten.de). In de Dom
bevindt zich de martelaarscrypte met
relieken van heiligen (o.a. Sint Viktor) uit de
4e eeuw. Maar ook van martelaren uit de
tweede Wereldoorlog: Heinz Bello en Gerhard Storm. En dan is er
natuurlijk het graf van Karl Leisner. Het is een indrukwekkende plaats.
De tijd lijkt er even stil te staan.
Wat kunt u de volgende keer rond 28 febr. 2017 verwachten?
* Karl en de jongeren * De vele biografieën * “Zegen mijn vijanden”
Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar
karl.leisner.nl@gmail.com.
U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook zelf doormailen aan anderen. Doet u dat met een cc aan
ons? Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.
Met het adressenbestand wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
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