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Kära Vänner,
Denna hälsning skrivs lördagen före den tredje Adventssöndagen - Nobeldagen. De forskare som belönas
hjälper oss att se verkligheten, den stora och den lilla, så långt människan kan uppfatta den med sina sinnen
och sitt förnuft. Adventsliturgin öppnar också ögonen, även utöver vad våra sinnen kan iaktta. Den innehåller
allt, högt och lågt, tid och evighet, förskräckande allvar och okuvligt hopp. Årets nobelpristagare i litteratur,
Tomas Tranströmer, tycks mig med sina dikter ha en likhet med adventets olika texter, hymner, antifoner och
böner. Motiveringen för hans pris - "i förtätade och genomlysta bilder ger han oss tillgång till det verkliga" kunde också gälla adventets liturgi. Dess liturgi ger oss en rad ”verbala bilder”, förtätade och genomlysta,
som ”ger oss tillgång till det verkliga”. Motiveringen kunde nästan tjäna som en definition av kyrkans sakrament och liturgi, inte minst under advent.
En sådan ”bild” ser vi i dagens kollektbön: "Låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan". Kyrkan, inspirerad av aposteln Paulus (2 Kor 4:6), uppmanar oss att be att den gudomliga härlighetens ljus skall tändas
i våra hjärtan. Kyrkan skulle inte kunna ge oss en sådan uppmaning om hon inte själv hade fått del av ljuset.
Det förblir en bön så länge vi lever i tiden, en bön om det rena hjärtat, men en bön i det hopp som ger oss tillgång till det vi hoppas på, tillgång till det verkliga. ”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.”
Det är med den bönen som klostret lever, tillsammans med hela kyrkan, med och för hela den mänskliga
familjen, med de plågade och förtvivlade, med nyfödda och döende, med levande och döda. Det är med den
bönen som vi sänder denna hälsning till alla klostrets vänner. "Låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan".
Den 27 augusti fick klostret sin första novis. Han ikläddes novisdräkten av abbot Adrian Lenglet från
klostret S. Benedictusberg i Nederländerna.
Bröderna hade sin egen årliga reträtt i klostret i början av juni, då Anders Ekenberg hjälpte oss ”närläsa”
Jesu avskedstal i Johannesevangeliet.
I augusti upptogs en ny oblat.
Gäster har som vanligt inte saknats, från när och fjärran, grupper av olika slag, ungdomar och äldre. En
grupp från Malmö har kommit flera gånger och hjälpt till med praktiskt arbete. Under året har vi haft en eller
flera ”volontärer”, som under en längre tid delat klostrets liv och arbete. Förutom gästande munkar och några
långgäster har vi haft uppemot 200 övernattningar i de återstående rummen, som regel för dem som under ett
par tre dagar gör en personlig reträtt och delar vårt liv.
Den 25 november deltog vi i Göran Dahlins jordfästning i Lund. Under tiden i Bondrum var han ledamot
i kommunitetens styrelse och ett troget stöd.
En del föredrag har hållits, både för gästande grupper i klostret och på andra orter.
I november restes en lyktstolpe framför klostret. Dess lampa, som kallas ”Byhatt”, belyser både parkeringsplats och uppfart till klostret.
Klostret har fått sina första vykort, fotograferade av Lars Ekblad och upptryckta av Per Englund. De
finns till försäljning både här och hos systrarna.
Med viss regelbundenhet skickas det via mail ut en ”kortpredikan”, några tankar kring dagens mässa.
Den som vill få detta ”ord för dagen” ombeds meddela sin e-post-adress.
Vi tackar varmt för gåvor, förböner och olika insatser.
Med önskan om en Välsignad Kristi Födelses Fest och ett Välsignat 2012
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