Informacja prasowa
Zegarek z Dachau
Bad Arolsen, 3 czerwca 2016 r. – ojciec Engelmar Unzeitig zmarł na tyfus w marcu
1945 roku w Dachau, zanim zachorował, otaczał opieką chorych współwięźniów. W
minioną środę International Tracing Service (ITS) przekazał dwóm współbraciom z
jego zakonu pamiątki po nim: kieszonkowy zegarek oraz dwa medaliki. Pamiątki po
ojcu Engelmar znajdowały się wśród mienia zagrabionego byłym ofiarom reżimu
narodowosocjalistycznego, które ITS przechowywał w swoim archiwum od połowy lat
60 tych XX wieku.
„To niewiarygodne, że osobiste rzeczy naszego współbrata po tylu latach odnalazły drogę do
naszego zgromadzenia”. Dla ojca Michaela Maß CMM ze Zgromadzenia Misjonarzy z
Mariannhill data przekazania tych pamiątek ma szczególne znaczenie, Papież Franciszek w
styczniu 2016 r. oficjalnie uznał Engelmara Unzeitiga męczennikiem kościoła katolickiego. A
w dniu 24 września 2016 r. odbędzie się jego beatyfikacja w Katedrze w Würzburgu. „Jeden
z braci naszego zgromadzenia określił wiadomość o jego pamiątkach jako znak od niebios“,
dodał przedstawiciel zgomadzenia. „Oprócz kielicha, Biblii i słowniczka rosyjskiego nie
mieliśmy po nim żadnych innych pamiątek“.
Kapłan Engelmar, który urodził się jako Hubert Unzeitig został zatrzymany w kwietniu 1941r.
przez nazistów i właśnie dokładnie dziś przed 75 laty, 3 czerwca 1941 r. deportowany do
obozu koncentracyjnego Dachau, za jego ofiarne niesienie pomocy prześladowanym Żydom.
Po przybyciu do obozu, hitlerowcy odebrali mu rzeczy osobiste – między innymi dwa
medaliki i kieszonkowy zegarek. „Te medaliki mają dla naszego zgromadzenia bardzo
ogromne znaczenie“, wyjaśnił ojciec Michael. „Chodzi tu po pierwsze o medalion wiary, który
otrzymuje każdy brat podczas składania ślubów zakonnych. Natomiast drugi medalik,
otrzymał ojciec Engelmar podczas pobierania nauki w szkole przyzakonnej. Wkrótce
medaliki te, staną się najprawdopodobniej relikwiami przyszłego błogosłowianego.“
Pomoc dla współwięźniów
Podczas prawie czteroletniego pobytu w obozie koncnetracyjnym Dachau kapłan Engelmar
napisał wiele listów. W jednej z ostatnich wiadomości do swojej siostry Adelhilde pisał:
„Miłość podwaja siły, sprawia, że stajemy się pomysłowi, wewnętrznie wolni i szczęśliwi“.
Kościół katolicki docenił jego ofiarną i heroiczną postawę i ogłosił go błogosławionym,
ponieważ ojciec Unzeitig był do końca wierny swojej wierze i niezależnie od warunków
zagrażająch jego życiu, niósł pomoc potrzebującym współwięźniom, dzielił swoje racje
żywnościowe i jako pastor otaczał ich duchową opieką.

Kiedy w 1945 r. w obozie wybuchła epidemia tyfusu, dobrowolnie zgłosił się do opieki nad
chorymi, zaraził się i zmarł na tę chorobę. Dla jego współbraci jest on największym wzorem
do naśladowania: „On pokazał nam, jakie znaczenie ma wiara w Boga: bez względu na to,
gdzie mieszkasz i nie ważne w jakich trudnych okolicznościach się znajdujesz“, dodał ojciec
Michael.
Dokumenty w Archiwum ITS
1 czerwca 2016 r. w trakcie wizyty w ITS członkowie zgromadzenia mogli obejrzeć
oryginalne dokumenty dotyczące internowania ich współbrata. Poza wykazami więźniów
obozu koncentracyjnego zawierającymi informacje o ojcu Unzeitig w archiwum zachwała się
także adnotacja o jego śmierci. Anna Meier-Osiński, ITS- Kierownik Działu Udzielania
Informacji o Ofiarach Reżimu Narodowosocjalistycznego oraz jej współpracownica Ulrike
Witte objaśniły gościom dokumenty i przekazały pamiątki oraz kopie odnalezionych
dokumentów. „Dla ITS te spotkania są nie tylko wyjątkowe, ponieważ możemy przekazywać
informacje i zwracać pamiątki“, podkreśliła Meier-Osiński. „Dają nam przede wszystkim
możliwość uzyskania więcej informacji na temat życia ofiar reżimu narodowosocjalistycznego.“
Aby jak największa ilość z 3.200 rzeczy osobistych znajdujących się nadal w ITS mogła trafić
do bliskich ich właścicieli, ITS udostępnił w październiku 2015 r. w archiwum-online zdjęcia
wszystkich rzeczy osobistych . Od tego momentu zwróconych zostało dwanaście pamiątek.
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