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Henri J. M. Nouwen, holland pap és sike-
res egyetemi tanár 42 éves korában hét 
hónapra egy trappista kolostorba költözik, 
ahol bekapcsolódik a szerzetesközös-
ség életébe. Ezzel lehetőséget kap arra, 
hogy átgondolja lelki életének sarkalatos 
kérdéseit. Életének ebben a szakaszá-
ban felismeri, hogy „Alighanem többet 
beszéltem Istenről, mint amennyit Vele 
beszéltem.” (11. o.) Ez az életmódváltás 
nem megy zökkenőmentesen, hiszen 
nem tudja „kint” hagyni önmagát, sok idő 
kell ahhoz, hogy átragadjon rá a kolostor 
légköre. Az első hetek ellentétes vágyaitól 
és céljaitól kezdve az Advent utolsó nap-
jáig, amikor rátalál a nyugodt várakozás 
új értelmére, mindvégig megőrzi kritikus 
őszinteségét. Sokat ír naplójában a nehéz-
ségekről, melyeken a közösség vezetőjével 
folytatott beszélgetések révén próbál 
túljutni. Számos gondolatát és élményét  
(pl. a kolostori pékségben vagy a kövek 
gyűjtésével kapcsolatban szerzett tapasz-
talatait) osztja meg velünk: „Vajon nincs tö-
kéletesebb lelki élet, mint a folyómederben 
köveket válogatni? Miért akarok állandóan 
a lelki életről írni, ahelyett, hogy ténylege-
sen élném?” (30. o.) Engem, mint családban 
(a kolostori élettől távol) élő keresztényt is 
elgondolkodtatott ez a könyv. A közösségről 
írott gondolatai nemcsak a szerzetesi, ha-
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nem bármilyen keresztény közösség számá-
ra hasznosnak bizonyulhatnak: „A közösség 
alapja nem elsősorban az egymásról alko-
tott gondolataink, érzéseink, érzelmeink, 
hanem a közös istenkeresés.” (297. o.) 
Jó szívvel ajánlom az ilyen jellegű irodalom-
ra fogékony testvéreknek, a szokásosnál 
lassabb, figyelmesebb olvasásra, az önma-
gunkra találás egyfajta segédeszközeként. 
Bár ez a kötet nehezebben beszerezhető, de 
nem lehetetlen hozzájutni (és én is szíve-
sen kölcsönadom). Még néhány gondolat 
a könyvből: „…a lelki élet nem több és nem 
kevesebb, mint annak lehetővé tétele, hogy 
legyen bennünk hely, ahol Isten lakhat, 
hogy helyet teremtsünk dicsősége meg-
nyilvánulásának.” (96. o.) „Istent keresnünk 
kell, de meg nem találhatjuk. Csak ő tud 
megtalálni bennünket.” (190. o.) 
„Az igazi szemlélődők tehát nem azok, 
akik visszavonulnak a világtól, hogy a 
saját lelküket megmentsék, hanem azok, 
akik belépnek a világ közepébe, és onnan 
kiindulva imádkoznak Istenhez.” (203. o.)  
„Nemcsak a Jézus-ima, hanem a Szent-
írás számos szava képes a bensőnk 
átalakítására. Ha aznapra magammal 
viszem a szavakat, amelyek a mise alatt 
megragadtak, és míg olvasok vagy dol-
gozom, lassan ismételgetem, ízlelgetem 
őket, új életet teremtenek.” (270. o.) 
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Most vasárnap egyházmegyei gyűjtés	
lesz a tűzesetben megrongálódott  
perbáli	templom	javára. 

Szombaton, az Egyházzenei Napok okán 
17 órakor Csabán és 18 órakor Ligeten 
nem lesznek szentmisék, hanem egy 
szentmise lesz 18 órakor Csabán.

Jövő	hétvégén lesznek a XXV. Piliscsa-
bai	Egyházzenei	Napok. Pénteken a 
ligeti templomban, szombaton a csabai 
templomban, vasárnap az egyetemen 
mindhárom	nap 18 órakor.

A	piliscsabai	plébánia	felújításra	kerül. 
A plébánia épülete erőteljesen vízesedik, 
illetve zajos. Pályáztunk és az államtól 
nyertünk közel 7 millió forintot, így ebből 
az összegből és részben önerőből vala-
mint egyházmegyei kölcsönből falelvá-
gással megszüntetjük a plébánia vízese-
dését és hangszigeteljük a hálószobát. 
A munkák a jövő héten kezdődnek és  
augusztus végéig tartanak. Sikeres felújí-
tás esetén Szabolcs atya teljesen vissza 
tud költözni a csabai plébániára, és ezáltal 
a ligeti plébánián lehetőség nyílik egy 
nagyobb közösségi tér létrehozására is.
A piliscsabai templom az államtól 
a német nemzetiségi önkormányzaton 
keresztül kapott	50	millió	forintot. 
A közbeszerzési eljárás folyamatban 
van, ebből az összegből nagyjából 
a sisakot	tudjuk	egyenlőre	lecserélni, 
a beruházás	jövőre	esedékes.
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