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Min dag i Coronatider skiljer sig till det yttre inte mycket från dagarna 

innan världen drabbades av pandemin. Vårt liv i Jesu Moder Marias Kloster 

präglas av bön, arbete och läsning i en balanserad rytm omgiven av tystnad 

och frid. Vi lever i kyrkans mitt och utför ett inre osynligt arbete som en del 

i Kristi kropp. Det är en sårad kropp. Avskildheten och det ständiga 

sökandet efter Gud gör att medvetenheten om den värld vi lever i fördjupas, 

en sårad värld, en sårad kropp vars sår endast kan läkas genom kärlek.   

 

De nya omständigheterna gör att jag blir ännu mer medveten om detta. Gud 

överger inte sin skapelse, han älskar den, han lider med den. Det visade han 

genom att själv komma till oss i mänsklig gestalt. Därför kan vi lita på att 

han även i den nuvarande svåra situationen finns mitt ibland oss.  

 

Min uppgift i klostret innebär bland annat att ha kontakt med dem som 

söker sig hit för att bo som gäster här några dagar. Jag brukar också ta emot 

grupper som kommer för studiebesök. Detta ingår för närvarande inte i min 

dag. Gästhuset är stängt. Tidebönerna och mässan firas utan församling.  

 

Vi saknar dem som inte kan komma hit och ber för dem, förstår hur svårt 

det är att inte kunna delta i mässan. Via mejl och telefon har vi kontakt med 

många av dem och möter stor förståelse. Vi är tacksamma för de 

restriktioner som införts i Sverige för att begränsa smittspridningen. Alla 

som är drabbade på olika sätt, de sjuka och de som arbetar i sjukvården och 

de som måste fatta svåra beslut innesluter vi i vår bön och lägger även fram 



människornas nöd på grund av coronapandemin vid tillbedjan inför det 

heliga Sakramentet.  

 

Ofta får vi höra att människor ber med oss på de tider då vi är samlade i 

kyrkan för att be tidebön. På vår hemsida www.mariavall.se kommer vi att 

lägga ut vårt Completorium för alla som vill vara med. 
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