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-----------------------------------------------------------------------------------------Het 16de Generale Kapittel van de Congregatie
van de Missionarissen van Mariannhill
Het 16de generale kapittel van Mariannhill in Rome
eindigde op 20 oktober. De deelnemers kwamen van alle
13 provincies en regio’s en vertegenwoordigden 15
nationaliteiten. Pater Alfons Voorn was de gedelegeerde
van Papoea Nieuw-Guinea en Pater Frans Lenssen van
de Nederlandse Regio. Gedurende het kapittel werd het
religieuze en missionaire leven en de activiteiten van de
Congregatie in de verschillende delen van de wereld
geëvalueerd. Dit geschiedde in een proces van
onderkennen en reflecteren over Gods wil in het licht van
de tekenen van de tijd. Het thema van het generale
kapittel was: “Trouw aan mijn roeping” Tot nieuwe
generale overste werd de Zuid-Afrikaanse Mariannhiller
Pater Thulani Mbuyisa (43) uit het bisdom Mariannhill
gekozen. Hij werd samen met zijn vicaris-generaal, de
Duitser Pater Michael Mass en drie verdere Afrikaanse
leden van zijn team officieel geïnstalleerd tijdens de
liturgie aan het einde van het kapittel.

De nieuwe generale overste Pater Thulani met het
nieuwe bestuur

Zaligverklaring van Pater Engelmar Unzeitig
Een voormalige bewoner van St. Paul
Pater Engelmar (Hubert) Unzeitig stamde uit
Greifendorf in Schönhengstgau/Sudetenland (toen nog
onder Duits bestuur), waar hij op 1 maart 1911 werd
geboren. Als een late roeping begon hij in 1934 zijn
opleiding tot een missionaris van Mariannhill in St. Paul,

Klein Vink/Arcen. Na zijn priesterwijding in 1939 werd
hij in 1940 werd hij tot pastoor benoemd in Glöckelberg
in Bohemen /Tsjechië waar hij in april 1941 door de
Gestapo werd gearresteerd. Hij had in een preek
verklaard dat men God meer moet gehoorzamen dan de
mensen, doelend op Hitler. Op 2 maart 1945 stierf hij in
het concentratiekamp Dachau, nadat hij zich vrijwillig
had gemeld voor de verpleging van medegevangenen in
de door tyfus besmette barakken. De as van zijn
gecremeerde lichaam werd op avontuurlijke wijze uit het
kamp gesmokkeld. De plechtige overbrenging van de
urne met zijn as naar de Heilig Hart kerk van de
Missionarissen van Mariannhill in Würzburg vond plaats
in 1968. Het proces van de zaligverklaring werd in
januari 2016 in het Vaticaan afgesloten waarop Paus
Franciscus het besluit uitvaardigde dat Pater Engelmar
zalig verklaard kan worden.

DECREET VAN DE ZALIGVERKLARING
DOOR PAUS FRANCISCUS

Wij, op verzoek van onze broeder Friedhelm
Hofmann, Bisschop van Würzburg, evenals van
talrijke andere medebroeders in het episcopaat en
van veel Christelijke gelovigen, bevestigen krachtens
ons apostolisch gezag een besluit van de Congregatie
voor Heiligverklaringen dat de Eerbiedwaardige
Dienaar Gods ENGELMAR UNZEITIG (Hubert in
de burgerlijk stand), martelaar, priester en lid van de
Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill,
onvermoeibare herder en heldhaftige getuige van de
naastenliefde zelfs in gevangenschap, van nu af aan
als Zalig wordt genoemd, en dat zijn feest op de
wettelijk vastgelegde plaatsen en wijze jaarlijks kan
worden gevierd op de tweede dag van maart, de dag
waarop hij de hemel is binnengegaan. In de naam van
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
Gegeven te Rome bij St. Petrus op de 17de September
in het jaar des Heren 2016 in het vierde jaar van ons

pontificaat, Franciscus, Paus.

De Pauselijke Legaat, Kardinaal Angelo Amato, leest de
officiële Latijnse tekst van het Decreet van Paus
Franciscus voor, waarmee hij P. Engelmar zalig
verklaart.
.

De viering van de zaligverklaring in de Dom van
Würzburg op 24 september 2016
Meer dan tweeduizend gelovigen vulden de kathedraal
van Würzburg uren voor het begin van de plechtigheid.
De onmiddellijk naast de kathedraal gelegen
Neumünsterkerk was ook vol bezet, want daar werd
tegelijkertijd de hele viering op een groot scherm ‘live’
door de Bayerische Rundfunk geprojecteerd.

Mariannhiller gasten waren in het klooster in Reimlingen
ondergebracht, 2 uur rijden met een bus.

De plechtigheid in de Dom van Würzburg
Op zondag 25 september werd in de kerk van het St.
Pius-seminarie waar de urne met as van de Zalige
Engelmar is bijgezet, een feestelijke eucharistie gevierd.
In de tuin was een enorme tent opgeslagen waarna de
geestelijke ook de lichamelijke krachten konden gesterkt
worden.
Bedevaart naar Dachau
Op 27 september reden Mariannhillers uit Würzburg en
de gasten die in Reimlingen logeerden per bus naar het
voormalige concentratiekamp in Dachau ten noorden van
München. Onder de uitstekende leiding van
gekwalificeerde gidsen bezichtigde het gezelschap in
twee groepen gedurende 5 uren het uitgestrekte
kampgebied.

Opmerking:

Ingangspoort van het kamp ‘Arbeit macht frei’
Onthulling van de afbeelding van de Zalige Engelmar
Hoofdcelebrant was Bisschop Hoffmann van Würzburg,
geassisteerd door P. Generaal Damian Weber, en de
Duitse provinciale overste P. Michael Mass. Talrijke
medebroeders uit Afrika, Europa, USA, Canada en
Papoea Nieuw- Guinea evenals meerdere Missiezusters
van het Kostbaar Bloed waartoe ook twee zusters van de
Zalige Engelmar hebben behoord. Ook waren er twee
bussen met gasten uit Tsjechië gekomen. Van St. Paul
waren gekomen Br. Maurice van Haasteren, P. Jan
Bouma, P. Alfons Voorn en P. Frans Lenssen. De meeste

Op cruciale plaatsen zoals de plek waar P. Engelmar
gestorven is en de oven waarin zijn lichaam werd
gecremeerd werden korte herdenkingsmomenten
doorgebracht. De bedevaart werd afgesloten in de kapel
van het verzoeningsklooster van een Karmelietessen
convent aan de rand van het kamp met een
eucharistieviering ter ere van de Zalige Engelmar. Paus
Franciscus heeft hem tot ‘martelaar van de naastenliefde’
verklaard. Hij wordt ook wel genoemd; Engel van
‘DACHAU’.
St. Paul – P. Alfons Voorn vliegt voor een kort bezoek
naar Kenya en Zambia op zoek naar nieuwe

medewerkers voor ’s-Heren wijngaard in PNG.
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