
10.00 Megnyitó, köszöntés
10.10 A KLÖE Örökös Tiszteletbeli Elnöke cím átadása

10.15 A lelkigondozás és az egészségügyi ellátó rendszer
A délelôtti ülésszak elnöke: DR. SOMOSINÉ TÉSENYI TÍMEA

• Magok, csírák Amerikából;
– ötletek, tervek egy tanulmányút tapasztalatai alapján

TÖRÔCSIK JÚLIA – Budai Irgalmasrendi Kórház

• Magvetés hazánkban;
– az alulróljövô és intézményes szervezés elônyei és buktatói

DR. TAKÁCS ZSUZSA – Magyar Rákellenes Liga

• Palánták;
– a lelkigondozói szolgálat elindításának szervezési tapasztalatai

DR. FARAGÓ ARTÚR – Váci Egyházmegyei Kórházlelkészség

11.15 Interaktív kerekasztal
Moderátor: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

12.30 SZÜNET – Ebéd

14.00 Rövid elôadások
Moderátor: BAJUSZNÉ ORODÁN KRISZTINA

• Önkéntesek toborzása, szervezetépítés 
a Magyar Rákellenes Ligában
STROMMER SZILVIA – Magyar Rákellenes Liga

• Cím nélkül
DR. MEZÔSI FERENC – Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet

• Mint gránátalmában a magok;
az Irgalmas Segítô Testvérek önkéntes közösség bemutatkozása
ALMÁSI MIKLÓS – Almási Miklósné – Budai Irgalmas Kórház

• Az önkéntesség ajándékai
NÉMETH MIHÁLYNÉ – dr. Kenessey Albert Kórház, Balassagyarmat

• Ne féljetek – vigasznyújtás a dolgozók között
SZABÓNÉ SZEKERES ILDIKÓ – Váci Egyházmegye Lelkigondozó Szolg.

• Az orvos pszichés terhei – mit tehetünk?
DR. EGRI LÁSZLÓ – Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet

• Orvos és lelkész együttmûködése
KULCSÁR ZSUZSANNA – Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet

15.00 Zárszó – a Tudományos ülés bezárása
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ProgramBeköszöntô

Helyszín: Jézus Szíve Plébánia Kistemplom – Budapest, II. kerület Csaba 
utca 5. • A Moszkva tértôl a lépcsô folytatásába esô Csaba utcán 3-5 perc
gyalogosan. A kistemplom a fôépülettôl jobbra található, jellegzetes épület.

mikor Isten útjára indít valamit, min-
dig magokat vet el. Így beszél Jézus is
Isten országáról, amikor mustármag-
hoz hasonlítja, vagy szántóföldhöz,
amelybe a gazda jó magot vetett. 

Magok voltak az apostolok, a tanít-
ványok is, amikor a küldetést kapták;
menjetek el az egész világra és hirdes-
sétek az evangéliumot.

Magok voltak – voltunk – mindany-
nyian, akik valamilyen formában be-
levágtak a lelkigondozásba – hogy
szeretô hallgatásukkal, együttérzé-
sükkel, vígasztaló jelenlétükkel Isten
szeretô jelenlétének szimbólumává
legyenek a szenvedôk számára. 

Magok – egy többé-kevésbé más,
olykor idegen közegben; a világban,
jelen esetben az egészségügyi intéz-
mények világában. 

Tudományos ülésünk délelôtti felé-
ben errôl a világról szeretnénk el-
gondolkodni. Hallunk majd más or-
szágbeli tapasztalatokról, ahol már
régi kultúrája van ennek a vetésnek
és aratásnak. Hallunk majd hazai
próbálkozásokról – hogy azután
együtt gondolkodva kirajzolódjon

valamelyest az az út, melyen a hazai
talajban meg tudnak foganni, ki tud-
nak csírázni a magok.

Az ebédszünet után pedig már egy-
fajta aratás vendégei lehetünk, mely-
ben azoknak a kalászoknak örülhe-
tünk közösen, melyek már beértek
az elmúlt évek vetésébôl. 

A tudományos ülés kezdetén
Debrecenyi Károly István másfél év-
tizedes magvetésének és gondosko-
dásának elismeréseként szeretnénk
számára átadni a Klinikai Lelkigon-
dozók Ökumenikus Egyesületének
ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKE címet –
annak bizonyságául is, hogy az el-
vetett magvak elôbb-utóbb beérnek,
hogy eljön az a nap is, amikor akik
sírva, küszködve vetettek, ujjongva
hozzák kévéiket.

Hosszú évek után új a helyszín; a
Budapest II. kerületi Jézus Szíve Plé-
bánia Kistemplomában találkozunk.
Ezúton is szeretnénk hálásan köszö-
netet mondani Lambert Zoltán plébá-
nos atyának, aki a templom használa-
tát engedélyezte. Remélem, hogy az
új környezetben is a régi szeretettel
találkozva lélekben és küldetéstuda-
tunkban megerôsödve térünk majd
haza mindannyian.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit:

DR EGRI LÁSZLÓ – elnök
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