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Sankt Dominikus kloster, Röglebäck
- Julen 2017 ………………………………………………………………………………

EN SKULPTUR I FADERNS TANKE
Allt som finns börjar med en idé. Stolen du
sitter på, brevet du läser, lampan som lyser upp
rummet, hus, trädgårdar, flygplan, traktorer
eller klädnypor - allt har tänkts ut och designats
av ett intellekt. Och det gäller inte bara saker,
utan även fenomen som konferenser,
utställningar, politiska partier, olympiska spel,
sånger, lekar, lagparagrafer, sociala reformer,
filosofiska skolor… Allt mänskligt föds i
människans inre, i vår ande eller vårt intellekt.
Allting börjar med en idé:

I begynnelsen fanns den oskapade Faderns
plan, hans viljas hemlighet (jfr Ef 1:9).
Hur planen eller idén sedan ska förverkligas
måste formuleras i detalj, preciseras och
kommuniceras: I begynnelsen fanns också
Ordet (Joh 1:1).
Men att kasta fram en finfin idé eller ett
fantastiskt projekt räcker inte heller för att få till
det konkreta förverkligandet. Man behöver
också kavla upp ärmarna och utföra idén:

skissa, kalkylera, hugga, bygga, skaffa pengar,
mobilisera, övertala, organisera och så vidare.
Guds Ande svävade över vattnet. Skaparanden,
kraftens Ande, Anden som tänder, samlar,
organiserar och mobiliserar människor av
skilda tungor och språk. Så skapas jorden med
Guds två händer som är Ordet och Anden. Så
samlas Guds folk, så skapar vi tillsammans,
luftballonger, kaffebryggare, wienerbröd,
muttrar och festivaler.
I en kommunitet eller i en familj får vi spela
olika roller, Faderns, Sonens och Andens. Eller
det är ingen ”roll” vi spelar, vi lånar oss till
Guds förunderliga fantasi och kärleksfulla
skapargeni. Någon kommer med en idé, en
annan kanske förfinar den, formulerar lite
bättre och en tredje, fjärde och femte tar sig
verket an. Det kan handla om allt från att köpa
en ny tvättmaskin till att bygga ut ett kapell
eller dra upp riktlinjer för ett reträttprogram.
Och att flytta en skulptur!
En syster fick idén: Tänk om vår vackra
Dominikus staty som stått i vårt gamla klosters
trädgård i Montpellier kunde flyttas hit till
Rögle, nu när den tomten ska säljas? En annan
syster klurade ut att diplomatiskt förhandla
med mäklaren och göra idén till ett realiserbart
förslag. Sedan skulle det till en tredje syster för
att få till stånd hela logistiken med att
transportera den tunga statyn från
Sydfrankrike till Sverige. Mail och kontakter.
Tålamod och vänlighet och åter tålamod. Lite is
i magen.
Hela kommuniteten involverades för att avgöra
var statyn skulle stå. Lika rörigt som när ett
bisamhälle dansar för att hitta en ny boplats.
När hela bisamhället dansar samma dans, då
flyttar de. Och om de inte kan bestämma sig går
bisamhället under.
Så perfekta som bin är inte vi! Om vår
kommunitet alltid måste klara att dansa samma
dans skulle vi ha gått under för länge sen. Men
statyn fick sin plats bestämd ändå - återigen en
idé - och den blev bra. Det tyckte alla till slut.
Det som nu fattades för att ”plats-idén” skulle
förverkligas var att beräkna vilken sorts grund
som behövs för att placera ett ton betong på
stenig skånsk lerjord. Fixa kunniga personer

som kunde gjuta grunden och - icke att
förglömma - troget vattna den torkande
cementen varje kväll så att den inte skulle
spricka. För annars kunde hela idén spricka
med grunden.
Så många obemärkta detaljer som krävde att
den helige Ande fördelade sina gåvor, inte
minst gåvan att rensa bort ogräset runtomkring.
Allt är gåva!
Och så kom han, Dominikus, resandes från
Sydfrankrike till Skåne, precis som på 1200-talet
när Dominikus vandrade till fots upp till Lund
från SAMMA område nära Montpellier.
Den här gången kom han inte barfota, utan
eskorterad i lastbil. Men likafullt ledd av Anden
för att hinna fram bara någon dag före syster
Katarinas eviga löften. Så att han fick ta emot
henne i sin Orden.
Vem har gjort denna staty? Det vet vi inte. Vi
vet bara att den fötts i anden hos en besjälad
konstnär. Eller kanske först som idé hos någon
av våra första systrar som beställt verket och
såg statyn framför sig i sitt inre?
Inspirerade av Fadern som är alltings ursprung.
Kommunicerade sin vision i ord till konstnären.
Som mobiliserades av Anden.

Helige Dominikus,
Tack att du öppnade dig för Faderns ”idé” din kallelse -med ditt liv
Tack att du tog emot Ordet och lät det föda
fram Predikarorden.
Tack att du var lyhörd för Andens vind och
lät den sprida ut dina bröder bortom alla
gränser, även hit till Norden.
Tack att du sände oss hit, och tack att du så
konkret vakar över oss.
/Sr Sofie

En god jul
och ett gott nytt år
önskas
alla våra vänner!
hjh

Sr Katarinas profess
hos många människor idag, som känner sig
övergivna, ensamma och vilsna.
Att det finns de som viger sig totalt till Gud
just för att kunna stå till förfogande för alla
andra, i ett liv i bön och fullkomlig
efterföljelse av Kristus. Därför känner vi
alla en stor glädje och tacksamhet för att du
Sr Katarina tar detta steg.

I Vigiliemässan till St Dominikus högtid, den 7
augusti, avlade Sr Katarina sina eviga löften.
Denna dag fylldes vårt kapell till brädden av
ordenssystrar/bröder, lekmanna-dominikaner,
präster, diakoner, från Norge, Danmark, USA,
Frankrike och Sverige, Sr Katarinas familj och
många av klostrets vänner, som delade
glädjen då Sr Katarina gav sina eviga
löften.
Med alla helgon fick vi be för henne, men
också för hela Kyrkan, där vi alla får
förkunna Kristus med våra liv. I mässan
medverkade också Sr Katarinas
syskonbarn med sång.
Efteråt välsignade kardinal Anders
Arborelius den Dominikus-staty som vi
fått ta emot, och sedan följde en glad buffé
i trädgården, i det strålande kvällsljuset.
Ur kardinal Anders Arborelius predikan:
”...En ordenssyster är ju allas syster. Och
just det budskapet tror jag kan gå hem

Och vi ber naturligtvis också i denna mässa
att fler unga människor vågar ta detta steg
i Sverige av idag. För vi ser ju att
öppenheten är större än vi nog anar, men
människor behöver dessa tecken, dessa
levande tecken på Jesus Kristus för att våga
lita på att de också är tilltalade, att Gud
också vill tala till deras hjärta och göra
något stort och underbart av deras liv.
För det är ju det människor lite har förlorat ur
sikte, vilken underbar och upphöjd kallelse
man har som människa, skapad till Guds avbild
och kallad att genom Nåden bli alltmer
Kristuslik och gudomliggjord. Det finns liksom
inga gränser uppåt, för vad Gud vill göra med
oss människor...”

Hemsidan
Med hjälp av vår webmaster Andreas har vår hemsida uppdaterats
under hösten.
Det går nu att betrakta sr Thérèses vackra ikoner och meditera över
hennes kommentarer. Några ljudfiler med vår liturgi går nu att lyssna
till och att ladda ner om man vill delta i systrarnas bön. Det kommer
fler så småningom. Även bilder går att glädjas åt, t ex om Ordens 800års jubileum i fjol, liksom Rögle klostrets 60-års jubileum, eller Sr
Katarinas eviga löften. Det går också att på ett smidigt sätt beställa
böcker som systrar har skrivit eller bidragit till!
Välkomna och besök vår hemsida!
hjh

Kyrkomödrar
I den här boken möter vi åtta kvinnor från olika epoker, alla med olika
personligheter och uppdrag. Genom att hängivet följa Guds kallelse blev de
banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration i alla tider.
De var varken präster eller biskopar men kanske just därför kunde de få
kontaktnät och inflytande som var unikt i sin tid. Som fredsstiftare, diplomater
och medlare; med ett kraftfullt socialt och andligt engagemang för nödlidande
satte de tydliga avtryck i historien. De var Kyrkomödrar som med sina liv
vittnade om evangeliet, förändrade tidens gång och med kärleken från Gud gav
sina liv för sina andliga barn. Vi möter den heliga Birgitta, heliga Scolastica,
heliga Klara, och vår eget dominikanska helgon Katarina av Siena m.fl.
Kan beställas på vår hemsida. Kostnad: 150 :-

Älska
och gör
det du vill!

kek

Denna bok av syster Sofie,
om kroppens teologi för ungdomar,
kommer i början av nästa år.

Vänkretsen: särskilt meddelande!
Rögle klosters vänkrets vill vara en länk mellan systrarna och dem som känner sig knutna till klostret. Vänkretsen är inte
en sammanslutning med organisation eller sammankomster och medlemskap förpliktar inte till årsmöte eller dylikt.
Systrarna innesluter på ett särskilt sätt vännerna i sina förböner, och genom klostrets program och vänbrev ges
information från klostret en eller två gånger per år.

Vi vill passa på att tacka er för alla gåvor i form av ekonomiskt stöd, olika sorts hjälp och inte minst bön! Ni för vilka
klostret i Rögle betyder mycket vill vi gärna be om särskild förbön för kallelser. Vi tror att klostret här i Sverige är
betydelsefullt och att den dominikanska traditionen har en dyrbar skatt att dela med sig av till våra sökande
medmänniskor. Må vi oupphörligt be skördens Mästare om nya arbetare till hans vingård och må Hans vilja ske! Tack för
era böner!
? www.roglekloster.se

