
KLÖE KÉPZÉSEINK – 2008

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/23.) 

Tréning KEZDÔKNEK: akik még nem vettek részt lelkigondozó képzésünkön 

vagy maximum csak két 60 órás tréningünket teljesítették.

2008. február – április. Jelentkezési határidô: 2008. január 11. 

Tréning: öt alkalommal, PÉNTEK délután 12.15-17.45-ig. Kórházi gyakorlat: saját szervezés. 

Tréning napok Dunakeszin: február 1. február 8. március 7. április 4. április 11.

Elméleti téma: segítô szerepek – lelkigondozói kapcsolat. 

A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István. 

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/24.) 

Tréning HALADÓKNAK: akik képzésünkön legalább 180 trénig órát teljesítettek. 

2008. február – április. Jelentkezési határidô: 2008. január 11. 

Tréning: öt alkalommal, CSÜTÖRTÖK délután 12.15-17.45-ig. Gyakorlat: saját szervezés. 

Tréning napok Dunakeszin: január 31. február 7. március 6. április 3. április 10.

Elméleti téma: Történetmesélés, szimbólumok használata a lelkigondozásban.

A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István. 

40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/15.) 

2008. tavasz Jelentkezési határidô: 2008. február 15.

Tréning: és gyakorlat helyszíne: Budapest, OBSI. Elméleti téma: Lelkigondozás az

egészségügyi teamben A tréning vezetôje: dr. Egri László és Kulcsár Zsuzsanna

120 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-C/9.) 

2008. május 19. – június 7. Jelentkezési határidô: 2008. március 28. 

Gyakorlat helyszíne: Kistarcsai Kórház. Tréning: Dunakeszi (Gyülekezeti Ház).

Elméleti téma: Hosszabb lelkigondozói kísérés, spiritualitás a lelkigondozói kapcsolatban.

A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István. 

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/25.) 

Tréning KEZDÔKNEK: akik még nem vettek részt lelkigondozó képzésünkön 

vagy maximum csak két 60 órás tréningünket teljesítették.

2008. októbertôl – decemberig. Jelentkezési határidô: 2008. szeptember 12. 

Tréning öt alkalommal Dunakeszin: PÉNTEK délután 12.15-17.45-ig. Gyakorlat: saját szervezés.

Elméleti téma: segítô szerepek – lelkigondozói kapcsolat. 

A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István. 

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/26.) 

Tréning HALADÓKNAK: akik képzésünkön legalább 180 trénig órát teljesítettek. 

2008. októbertôl – decemberig. Jelentkezési határidô: 2008. szeptember 12. 

Tréning öt alkalommal Dunakeszin: CSÜTÖRTÖK 12-15-17.45-ig. Gyakorlat: saját munkahely.

Elméleti téma: Team munka, csapatmunka a kórházi személyzettel, önkéntesekkel.

40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/16.) 

2008. ôsz Jelentkezési határidô: 2008. szeptember 15. 

Tréning ideje: 2008. október 6-10.

Gyakorlat helyszíne: Budapest, valamelyik gyermekkórház szervezés alatt !

Elméleti téma: GYERMEKEK LELKIGONDOZÁSA

A tréning vezetôje: Kulcsár Zsuzsanna és dr. Egri László

ADVENTI GONDOLATOK

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 

hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32.)

Mindenkiben más tárgyat, dolgot, életeseményt érint meg ez a szó, hogy várakozás. Szeretjük

általában elkerülni, hogy várakoznunk kelljen, mert sok mindennek helyet adhat: a bizonytalan-

ságnak, a kiszolgáltatottságnak, idôt helyzeteink átgondolásához és bizalmat is kíván abban,

hogy minden jól alakul, hogy a két lehetôségbôl, ami ránk vár a jobbik felé kanyarodnak az

események.

Ezért gyakran fordul meg bennünk a sorrend az adventi várakozásunkban is. Krisztus aján-

dékait látjuk elôbb, tanítványságunk gyümölcseit szeretnénk magunkénak tudni, nem a Mestert.

Adventben azonban mindig van egy sorrend váltás, hogy várakozásunk megalkuvás nélkül

betelhessen: Krisztust magát várom helyzeteimben, döntéseimben, szükségeimben, reménye-

imben, küzdelmeimben, akadályaimban.

Ezzel a kiindulással küzdöm át magam minden nehézségen és reményen, mert csak így nö-

vekszik a hitem, a bizalmam abban, hogy Krisztus valóban elég, hogy tud Rólam, hogy Velem

van, hogy Kísér. 

Ez az ünnepi várakozás sohasem tétlen, mert kinyitni a markunkat, elengedni azt, amihez

ragaszkodunk, hogy le tudjuk fejteni mindazt, ami létünkben Krisztus valóságára rárakódott

sok munkát követel: belátásban, bevallásban, formálhatóságban.

VELE EGYÜTT MINDENT – Nincs Istennél félretéve egyetlen óhajunk sem, nincsenek leki-

csinyelve szükségeink, nincs az öröklét idejére áttéve az, hogy örömünk legyen, és köny-

nyebb legyen az életünk, mert ideadta a már a számára legfontosabbat, Jézust! Megadatik az,

amire szükségünk van, ami használ, amivel el tudunk bánni, amivel a szó legnemesebb értel-

mében emberek tudunk maradni.

Váljon sajátjává mindnyájunknak advent csendjében ez a fontos sorrendváltás: 

Krisztust magát várom, s vele együtt minden az enyém…

Kulcsár Zsuzsanna – titkár
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A Klinikai Lelkigondozók 
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újesztendôt kíván! 


