Adventshälsning 2013
från
DEN HELIGE BENEDICTUS KLOSTER
Pax!
Kära Vänner,
Den dag detta adventsbrev påbörjades, fredagen i första adventsveckan, hörde vi profeten Jesaja
säga i mässans första läsning: "Den dagen skall de fattigaste jubla över Israels Helige". Dagen före
var det planerat för trossamtal i klostret, men ett intensivt oväder gjorde det omöjligt för de flesta att
ge sig ut - med ett undantag. En grupp från Malmö lät sig inte hindras, trots att de flesta tåg- och
bussförbindelser var inställda. Gruppen heter "Sofia kulturmötesplats". De kom och tog sig hem
igen, trots vind och regn. Deras hunger att höra vägde tyngre än alla hinder.
Vår påve Franciskus talar om en fattig kyrka för de fattiga. Jesus prisar de fattiga och de som
hungrar och törstar. Vi i den rika delen av världen tycks ha svårt att hantera det materiella överflödet. Mammon bedrar lätt. Också de som lever i kyrkans anbefallda rytm, även de i kloster, förlorar
lätt hungern, men ”endast de hungriga håller ut” (Katarina av Siena).
Klostret fortsätter att ta emot besökare och gäster, inte minst grupper. Kapellet kan fyllas och
ofta blir det ett ”hörbart” lyssnande när vi kommer in på vad klosterlivet handlar om. Det finns något i detta liv som angår alla. Det finns en munk i varje människa.
Andra kommer för samtal; präster förlägger en ”stilla dag” i klostret. Under året har klostret
haft flera yngre män under längre tid som volontärer. Dessa har tidigare varit en tid på slottet Bjärka-Säby söder om Linköping, som blivit känt för sin ovanliga kombination av ”pingströrelse” och
orientering mot katolskt och ortodoxt trosliv.
Under året har klostret haft ca 200 övernattningar. Särskilt glädjande var det naturligtvis att under nästan fyra månader ha abbot Adrian Lenglet från S. Benedictusberg i Nederländerna här, även
om orsaken var hans behov av konvalescens och vila.
Som tidigare år har jag hållit en del föredrag eller fått predika på andra håll. Som biktfader reser
jag ett par gånger per termin till dominikansystrarna i Rögle kloster.
Under våren utkom den länge förberedda regelkommentaren: ”...och jag visste det inte!
Kommentarer till den Helige Benedictus Regel” (Artos förlag).
Med viss regelbundenhet skickas det via mail ut en ”kortpredikan”, med några tankar kring dagens mässa. Den som vill få detta ”ord för dagen” ombeds meddela sin e-post-adress. Även söndagens predikan kan sändas på samma sätt.
Det viktigaste kan inte uttryckas i ord, åtminstone inte mänskliga. Ett gudomligt ord ur psaltaren har följt klostret sedan det byggdes: ”Om inte Herren bygger huset, arbetar de fåfängt som bygger på det”. Ordet fortsätter att utmana och ge hopp.
Varmt tack för gåvor, förböner och olika insatser!
Med önskan om en Välsignad Kristi Födelses Fest och ett Välsignat 2014
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