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terug naar je Heer Jezus Christus.
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Het was een zondag. Moeder is er.
Zijn drie zussen Maria, Elisabeth en
Paula zijn gekomen en hij had met
hen nog in het ‘Kleefs dialect’
gepraat. De dagen erna waken zij
om de beurt.
Over de nacht van zaterdag op
zondag vertelt pater Pies SJ.: “Hij
merkt, dat niemand hem meer kan
helpen. Veel bidt hij tot de Driewerf
Wonderbare Moeder en tot het
allerheiligst Hart van Jezus. s’ Avonds is hij niet meer in staat te
spreken. Nauwelijks nog herkent hij de omstanders, maar nog altijd is
zijn wil om te leven ongebroken. Hij verheugt zich op de eeuwigheid en
is er geheel mee verzoend, wanneer God hem thuishaalt.”
Zondagmorgen is het duidelijk, dat hij gaat sterven. Alleen pater Pies is
bij hem en bidt de gebeden van de stervenden. Hij houdt Karl een
kruisbeeld voor om te kussen. Daarna geeft de stervende hem nog een
hand en dan valt langzaam het ademen weg, 05.15 uur.
Moeder en de zussen worden erbij geroepen. De zusters van het
Sanatorium baren het lichaam op in een rood kazuifel, de kleur van de
martelaren. Het duurt een aantal dagen voor het lichaam door de
Amerikaanse, Franse en Engelse bezettingszones heen is. Maandag
20 augustus is de begrafenis in Kleve.

Paus schrijft aan de Kerk van Duitsland

Het ontgaat ons misschien een beetje wat er in het geboorteland van
Karl Leisner in de Katholieke Kerk allemaal speelt. Ook in dit grote land
is het een periode van crisis. Het aantal kerkuitschrijvingen is enorm,
het aantal roepingen laag en men zoekt ‘oplossingen’ daar waar de
Heer ze niet geeft. De situatie is zo zorgelijk dat de Paus besloot een
brief te schrijven aan de katholieken in Duitsland. Zijn woorden zijn
bemoedigend en wijzen een weg, die in twee begrippen samen te
vatten is: Blijf in eenklank met de Wereldkerk én Ga evangeliseren.
Enkele citaten uit deze brief. Voor de gehele tekst klik hier.

“Daarom is het, zoals uw bisschoppen al benadrukt hebben, noodzakelijk de eerste plaats van de evangelisatie terug te winnen, om de
toekomst met vertrouwen en hoop te bezien, want de Kerk, draagster
van de evangelisatie, begint daarmee door zichzelf te evangeliseren.”
(uit nr. 7)
“De Wereldkerk leeft in en door de deelkerken, zoals de deelkerken in
en door de Wereldkerk leven en bloeien; als ze van de Wereldkerk gescheiden zouden zijn, zouden ze verzwakken, bederven en sterven.”
(uit nr. 9)

The Greatest Miracle animatiefilm over de H. Mis
Telkens als we de heilige Mis meevieren, weten we
dat we deelhebben aan het “mysterie van het
geloof”. Een enkele maal beseffen we dat de Heer
werkelijk aanwezig is, evenals Maria en de engelen
en dat we met de overledenen verbonden zijn.
In deze animatiefilm voor jong (vanaf 10 jaar) en oud
zien we door de ogen van de drie hoofdpersonen
wat we anders niet zien. De onzichtbare
werkelijkheid rond de heilige Mis wordt zichtbaar.
Als we deze film gezien hebben zullen we in de kerk
anders bidden en de Mis intenser meevieren.

Dvd – 69 min – Nl ondertiteld - € 8,50.
Eind september verkrijgbaar, nu al te bestellen via e-mail:
info@rk-alphacentrum.nl (www.rk-alphacentrum.nl) of
info@betsaida.org (www.betsaida.org) Klik hier voor de trailer.
Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten?
Karl Leisner en Kevelaer - Interactieve roepingensite – Brochure Groesbeek over Leisner
Wij hebben in ons beschermd bestand alleen uw naam en e-mailadres en deze worden enkel voor
het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt.
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 doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres
te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.
Met het adressenbestand wordt zoals gezegd uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
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