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Systrarna firar
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söndagen den 17 december
Högmässa med biskop Anders kl. 11.30
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E

n kall och glåmig decemberdag i
Herrens år 1956, den 17 december
sade
almanackan,
skumpade
en
ålderstigen överlastad bil fram på
grusvägen från Lund till ett litet torp i
utkanten av den skånska slätten. Någon
skylt fanns inte. Men folk berättade att
de 4 - 5 små husen samlade runt den
gamla byskolan, och bland dem bilens
mål, kallades sedan gammalt ”Rögle”.
Vid en bäck som rann genom det lilla
samhället, några tjugotals meter från
vägen, låg torpet: ett litet vitkalkat hus
med ett stall och en redskapsbod. Bilen
som långsamt lotsade sig fram på den
smala infarten, förde med sig något
mycket exotiskt här ute: 5 katolska
nunnor!
Hade någon någonsin sett
något sådant? Nyfikenheten var enorm!

blev placerade på golven i väntan på att
det så småningom nog kunde bli råd med
sängar också. Detta sista var dock inte så
bråttom: låg man på golvet så kunde
man i alla fall inte ramla ur sängen i de
ovana omgivningarna!

N

u var det första och viktigaste:
att göra i ordning det mittersta
av husets 4 rum på bottenvåningen till
kapell. Det var ju snart tid att sjunga
vesper och en högtidlig vesper skulle det
vara: den allra första i det nya klostret
och därtill den dag man skulle sjunga den
första O-antifonen.

J

a sant att säga hade några av
nunnorna redan varit ”på besök” för
att förbereda huset till att ta emot sina
nya invånare. De fem rummen på
bottenvåningen hade redan fått några
möbler och vinden hade blivit inredd
med 5 små sovrum. I dag hade bilen
resten av bohaget, dvs 5 madrasser som
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J

Det var 7 dagar före jul och hela kyrkan
började de sista förberedelserna i sin heta
längtan efter Emanuels ankomst, Han
som valde att födas i ett stall. Och i
Rögle var redan arbetet i gång för att än
en gång ta emot honom i ett stall - i helt
bokstavlig mening: det gamla stallet
skulle så småningom bli vårt nya fina
kapell!

F

emtio år har gått. Som alla liv har
det varit en lång vandring, ömsom i
sol och ömsom i mörker, i regn, ja också
storm. Men kanske just under de mörka,
svåra dagarna har vi alltid erfarit hur
osynliga, men starka armar, har burit oss.
Och inte endast då: otaliga är de dagliga
små mirakler som visar att den Herre
som har kallat oss till denna speciella
tjänst i sin Kyrka, ständigt också vakar
över sin lilla hjord: hjälp har alltid
oväntat kommit när det har varit
nödvändigt, i bland från de mest
osannolika håll, men alltid just den som
mest behövdes. Men det har skett på ett
sätt som ville påminna oss om att ”utan
Mig kan ni ingenting göra.”

a, Herren har själv byggt huset. Det
har växt under dessa år, inte minst
de senaste, men dock förblivit, hoppas
vi, det som det var ämnat till från
början: ett litet ödmjukt ställe, ett
”vindskydd vid vägen” enligt Gunnel
Vallquists ord, där Guds Ord må bo i
överflöd och lovsången aldrig tystna.

D

et är till att deltaga i denna
lovsång och djupa tacksägelse vi
idag vill inbjuda alla våra gamla och nya
vänner när vår biskop Anders Arborelius
ocd, den 17 december kl. 11.30, firar en
tacksägelsemässa för all nåd under dessa
50 år. Efter mässan blir det kyrkkaffe och
samvaro.
Hjärtligt välkomna!
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När rosenbuskars knoppar får sin vita vinterdräkt…
…
I år var Alla Helgons Dag en alldeles särskild dag, inte bara för att den firades den 1:a
november i gemenskap med hela katolska kyrkan kring världen, även om det hjälpte till!
Den här dagen var nämligen tiden inne för iklädningceremonin av Marie och Jennie som
då blev vår syster Marie och vår syster Thérèse.
”Ingenting skall fattas mig” låter det i Psalm 23 och så blev det, ingenting fattades…
Det började tidigt på morgonen när en underbar regnbåge utbredde sig på en
överraskande röd himmel precis över klostret. Litet senare, före högtidsmässan fick våra
rosenbuskars senhösts knoppar sin himmelska vita vinterdräkt, samtidigt som de två då
blivande noviserna fick sina jordiska vita dominikandräkter!
Ja, så är det när himlen och jorden kysses och när helgonen lutar sig ned och ler mot sina
längtansfyllda syskon här nere…
Glädjen var uppenbar, nästan påtaglig, och spred sig över allas strålande ansikten.
Denna glädje fick vi tillbaka (början av det ”hundrafalt” som lovats!) av vår vän Ola som
komponerat denna fromma sång på en för tillfället rolig melodi, och som vi gärna delar
med er alla, så att glädjen fortsätter sitt lopp allt längre fram… inte minst med dess
särskilda dominikanska glöd och enkelhet!
Alltså låt oss sjunga!
(Musik: Maria-Therese av Robert Broberg)

Dominikus, be alltid i kärlek för
dina nya systrar, å att Gud gör
dem till helgon med en rosenkrans
för att visa oss att vi är Hans
Gud ska höra alla bönerna som alltid bes
för de nyaste systrarna som Norden ges,
Marie o Thérèse
Be alltid vår Guds Moder i kärlek för

Be du Thérèse av Lisieux i kärlek för

dina fina döttrar, å att Gud gör

våra nya systrar, å att Gud gör

dem till mödrar som kan föda fram

dem till vittnen om Guds starka arm

tro hos människor på vår Guds Lamm

som är hissen till Hans sköna barm

Gud ska höra alla bönerna som alltid bes

Gud ska höra alla bönerna som alltid bes

för de nyaste systrarna som Norden ges,

för de nyaste systrarna som Norden ges,

Marie o Thérèse

Marie o Thérèse
Amen!

Systrarna i Rögle önskar er alla hjärtligt
en god jul och ett välsignat nytt år!

