
VERANDERINGEN IN HET AUGUSTIJNENKLOOSTER 

 

In het klooster van de augustijnen, waar pastoor Gerben Zweers en pater Anthony Edogame 

deel van uit maken, en waarvan andere paters en broeders ook meehelpen in de parochies in 

Heverlee en Leuven, zijn in de maand september de nodige veranderingen gekomen. 

Verschillende buitenlandse broeders die eerst in Gent verbleven voor hun studie Nederlands 

en hun noviciaat, komen nu naar Leuven voor hun studie. Dat betekent dat er nu 20 broeders 

in het klooster zijn, het merendeel in opleiding. Een belangrijke verandering is ook dat er een 

nieuwe huisoverste is, een prior heet dat. Per 1 september is Przemek Plata prior van het 

klooster Sint Thomas van Villanova. Een korte kennismaking. 

 

Waar komt u vandaan en hoe lang bent u al augustijn? 

Ik kom uit Polen, uit een dorp ongeveer 60 km in het zuiden van Krakau. Ik ben in 1994 in de 

orde van de augustijnen getreden.  

 

Hoe hebt u de augustijnen leren kennen? 

Op de middelbare school had ik een vriend, die augustijnen goed kende. Hij heeft mij ooit 

naar een ontmoeting van jongeren in de kerk van augustijnen uitgenodigd. Ik ben daar naar 

toe gekomen en zo begon mijn kennismaking met de paters augustijnen.  

 

Bent u al eerder in België geweest? 

Ik heb eerder in België tien jaren doorgebracht. Ik kwam hier naar Leuven in het jaar 1997 om 

mijn theologische studie te doen. Deze studie heb ik in 2007 afgerond met een doctoraat.  

 

Wat is de taak van een prior? 

Dat varieert in verschillenden religieuze ordes. Bij de augustijnen zorgt een prior voor “de 

geest” in de gemeenschap. Hij is er verantwoordelijk voor om te laten zien en er van te 

getuigen dat ieder van ons een diepe, persoonlijke relatie met Christus opbouwt. Zonder deze 

relatie, zal alles wat wij doen - vroeger of later - uit elkaar vallen.  

 

Wat is voor u belangrijk in je leven? 

Voor mij is belangrijk, dat ik zelf een diepe, persoonlijke relatie met Christus in Zijn Kerk 

zou hebben. En dat ook anderen dat zouden kunnen ontdekken, dat de ontmoeting met 

Christus inderdaad een nieuw leven geeft.  

 

Wat hebt u tot nu toe gedaan als werk binnen de augustijnen? 

Ik was verantwoordelijk voor een groep van leken die met onze parochie in Krakau 

verbonden is, en ook verantwoordelijk voor de vorming van de studenten in de augustijnse 

provincie in Polen. Ik was ook onderpastoor in onze parochie in Krakau. Tijdens de laatste 

tien jaar heb ik zogenaamde “Retraites in stilte” georganiseerd. Mensen kwamen naar ons 

klooster om daar te verblijven, en in stilte zeven dagen van retraite te volgen (inleidingen tot 

meditaties, aanbidding van het Heilig Sacrament, persoonlijk gesprek, etc).  

 

Wat doet u graag als u vrije tijd hebt? 

Meestal lees ik de boeken, die mij interesseren (documenten van de Kerk, pauselijke 

documenten, etc.).  

 

Pater Przemek, bedankt voor deze kennismaking en we zullen u graag vaker zien. 


