...800 år senere kaller Gud fremdeles
kvinner til å vie seg selv helt til ham som en
del av St. Dominikus’ Hellige Forkynnelse...
-

-

-

kvinner som lever det kontemplative liv
i hjertet av Kirken og Ordenen, et liv
preget av stillhet hvor Guds Ord skal få
utfolde seg i hele sin fylde og slik bære
frukt både i dem selv og i alle
mennesker...
som viderefører den spesielle
nådegave St. Dominikus hadde for å
bære de ulykkelige og lidende i ”sin
medlidenhets innerste helligdom”...
som er utholdende i bønn, studerer og
mediterer Skriften med brennende
hjerte og søker å bli formet til å bli
Kristus lik...

-

som gjennom sitt fellesliv søker å være
et tegn på og en kilde til enhet og
kjærlighet i Kirken og verden...

-

som fritt avlegger løfte om lydighet,
levd i kyskhet og fattigdom, for å
åpnes for en større indre frihet til å
elske og tjene Gud og sine
medmennesker...

Er du kvinne, ugift, katolikk, og funderer på
hva Gud kaller deg til?
•

Kjenner du en lengsel etter Gud, etter å
leve nær ham? Er du grepet av Kristus og
ønsker å følge ham?

•

Liker du tidebønner? Tiltrekkes du av et liv
viet til bønn og kontemplasjon? Inspireres
du av tanken på et enkelt liv i fellesskap?

•

Brenner du for Evangeliet, for Kirken, for de
kristnes enhet, for mennesker som trenger
forbønn, og ønsker å gi deg selv helt hen?

•

Søker du sannheten og ønsker å lære
Sannheten – Kristus selv – bedre å kjenne?
Berøres du av Guds barmhjertighet og
kjærlighet?

•

Eller er det kanskje noe helt annet, i dypet
av ditt hjerte, som får deg til å lure på om
Gud kanskje kaller deg til å bli nonne i
Dominikanerordenen...?

sjel i Gud...

Ta gjerne kontakt for mer informasjon,
et besøk, en uforpliktende samtale...!

Lunden
Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo
23 19 44 20

Er du kanskje en av dem?

Ett hjerte og én

kloster@lunden.katolsk.no
http://lunden.katolsk.no
www.lundenkloster.blogspot.no

Kloster
i
Oslo

Lunden Kloster
Dominikanerordenens
kontemplative
søstre begynte
da den hellige
Dominikus i
klosteret Sankta
Maria av
Prouilhe, samlet
kvinner som
han hadde
omvendt til den
katolske tro.
Disse kvinnene,
som levde helt
for Gud, knyttet
han, ved deres
bønn og bot, til
sin ”Hellige
Forkynnelse”...
(Fra Den
grunnleggende
konstitusjon for
nonnene i
Dominikanerordenen)

Laudare – benedicere - praedicare

Laudare - lovprise
Dagen i klosteret struktureres av den daglige
liturgien: de fem tidebønnene og messen –
liturgiens kilde, sentrum og høydepunkt.

I 1951 kom dominikanerinner fra Lourdes i
Frankrike for å grunnlegge i Oslo. Klosteret
ble kanonisk opprettet i 1959. Det er viet
Maria Bebudelse, fordi det skulle være et
sted hvor mennesker, lik Maria, alltid sier
JA til Guds vilje, for verdens frelse.
Kommuniteten er i dag internasjonal.
Fra starten av har søstrene hatt et spesielt
engasjement for kristen enhet.
Vår hovedoppgave i livet er bønnen.
I god
klostertradisjon
forsøker vi
å leve av
vårt
arbeid, og
har produksjon av blant annet leppepomade, ansiktskrem, lys, fotokort og
rosenkranser.

Benedicere - velsigne
Den dominikanske spiritualitet er preget av
frihet, glede og troen på det gode og
skjønnheten i alt Gud har skapt. Vi velsigner
Skaperen for dette og ber om velsignelse for
alle hans skapninger.

Praedicare - forkynne
Guds skapende og livgivende Ord ble
menneske i Jesus Kristus. Etter den samme
logikk søker vi å inkarnere Evangeliet i vår
måte å leve på. Slik blir vi en levende
forkynnelse.

