Szent Vér Kármel Dachau
„Éjjel-nappal az Úr törvényén elmélkedni és virrasztani az imában“ – így szól az eredeti
kármelita Regula központi gondolata. A Kármel kontemplatív Rend lévén az imát tartja
legfontosabb életfeladatának. Ez az imaélet azt jelenti, hogy a kármelita nővér Isten
jelenlétében élve, a csendben és Istenre figyelve egyre inkább belenő a Vele való barátságba.
Ez egyszerre feltételez nyitottságot Isten és az embertársak felé, fogékonyságot az emberek
gondjaira és ínségére.
A kármelita nővérek közbenjáró imájukban az Egyház és a világ kéréseit Isten elé viszik.
Imádságos szolgálatukkal vesznek részt korunk gondjaiban és szenvedéseiben.
A közösség életrendjét a csend és a hallgatás légköre határozza meg. Az Eucharisztia ünneplése,
két óra belső ima, közös zsolozsmázás, a megélhetésért végzett munka a műhelyekben, a
kolostorban és a kertben, a közös felüdülés órája fontos alkotóelemei a napnak.
A Szent Vér Kármelt 1967-ben az egykori koncentrációs tábor területének közelében
alapították. A Keresztrefeszített Szeretetről nevezett Maria Theresia alapító anya szándéka
az volt, hogy a borzalmaknak egykori helyszínét az áldozat és az ima helyévé tegyék és éppen
ezen a helyen mutassák fel az élő remény jelét.
A Kármel leglényegesebb feladata – közbenjáró imában Isten előtt állni – ezen a helyen
különös módon a Krisztusban való kiengesztelődés szolgálatává, az egykori és jelenkori
szenvedés együtt hordozásává válik.
Ez nyitottságot igényel a sokféle szükséggel szemben, melyeket az emberek imáinkra bíznak,
valamint befogadókészséget, hogy mások is részt vehesenek liturgiánkon, imáinkon,
hittapasztalatunkban.
„NÉZETEM SZERINT A BELSŐ IMA NEM EGYÉB, MINT BENSŐ BARÁTSÁG ISTENNEL,
AMENNYIBEN GYAKRAN MARADUNK NÉGYSZEMKÖZT ŐVELE, TUDVÁN AZT, HOGY SZERET
BENNÜNKET.“
Avilai Szent Teréz
„A DACHAUI SZENT VÉR KÁRMELITA KOLOSTOR az ima, az elmélkedés és az elmélyülés
helyének épült. Léte teljesen az egykori, első németországi koncentrációs táborral
kapcsolódik össze. Alaprajza a kereszt, melynek függőleges ága a tábor főutcájának
meghosszabítása. A nővérek cellái alkotják a kereszt két karját, a kerengő a fejet, a templom
és a kórus a testet, az oltár és a tabernákulum a szívet.
A cellák úgy épülnek az oltár köré, mint ahogy egy nyáj körülveszi pásztorát. Az egész
egyetlen alakká nő össze.
A dachaui Kármel mindenben annyira egyszerű, mint a kármelita nővér ruhája. Az egész
építmény koncepciója az örökkévalóságot hordozó csend utáni vágyat akarja tükrözni.“
Prof. Josef Wiedemann, építész
A templomban található Mária szobor a dachaui koncentrációs tábor papi blokkjából került ide.
Az oltár melletti sírban a kolostor építője, Johannes Neuhäusler segédpüspök (1888-1973)
nyugszik, (aki maga is fogoly volt a koncentrációs táborban 1941-1945).
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