
10.00 Megnyitó, köszöntés

10.15 KI AZ ÉLET URA?
A délelôtti ülésszak elnöke: DR. EGRI LÁSZLÓ

• ÉLET – bioetikai alapvetés az élet kezdetén

Hiszem, hogy Isten teremtett engem;
REUSS ANDRÁS – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszékének tanszékvezetô professzora

• IGAZSÁG – bioetikai és jogi kérdések az élet végén

Hiszem, hogy Isten kezébe térek vissza;
DR. ROJKOVICH BERNADETT – A Budai Irgalmasrendi Kórház 
II. Reumatológiai osztályának osztályvezetô fôorvosa

• ÚT – lelkigondozói kísérés a jog és etika feszültségében

Hiszem, hogy Isten munkatársa vagyok;
DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN – KLÖE örökös tiszteletbeli elnöke

11.15 Interaktív kerekasztal
Moderátor: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

12.30 SZÜNET – Ebéd

14.00 Rövid elôadások
Moderátor: KULCSÁR ZSUZSANNA

• Világítani, nem kiégni;
Tapasztalatok és gondolatok a kiégés 
elkerülésérôl
KINCSES KATALIN – szociális munkás

• A kiégés etikája;
TÖRÔCSIK JÚLIA – BIK Lelkigondozó Szolgálat vezetôje

• Anyák – gyermekek – abortuszok – lelkigondozók;
PÁTER MÁRIA – Klinikai lelkigondozó

• Hogyan jutottam el a sírni szégyentôl a sírni kegyelemig...
OCSOVAINÉ ZS. RITA – Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

• Önkéntes beteglátogató a haldokló, hazatérô utitársaként;
KOPLÁNYI JÁNOS – Kenessey Albert Kórház, Balassagyarmat

15.00 Zárszó – a Tudományos ülés bezárása
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Program

Helyszín: Jézus Szíve Plébánia Kistemplom – Budapest, XII. 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.

Idei tudományos ülésünk kulcsszavai: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET.

• Bioetika

– az élet körüli kérdések etikája

• Betegjog

– a betegek és gyógyítóik az 

igazság mérlegén 

• Lelkigondozás

– merre vezet az út jog és szeretet 

feszültségében?

Ezekrôl szeretnénk elgondolkodni a

délelôtti elôadásokban. 

Kinek a kezében van a születô és az

elbúcsúzó élet, amikor úgy tûnik, az

ember, az orvoslás akarja egyre inkább

a kezében tartani ezeket a pillanatokat?

Hol van a lelkigondozó helye abban

a munkacsoportban, amely – nem egy-

szer a gyógyítás címén – maga akar

dönteni az élet indulásával és végével 

összefüggô kérdésekben is? 

Az elôadásokat a már hagyományos-

nak tekinthetô interaktív kerekasztal

beszélgetés követi, Debrecenyi Károly

István moderálásával.

A délutáni elôadások részben a má-

sik témakörhöz, a kiégés kérdéséhez

kapcsolódnak, részben a fôtéma szólí-

totta meg ôket – élmények, tapasztala-

tok az élet, a halál, a szenvedôk mel-

letti szolgálatból.

Természetesen ismét lesz lehetôség

kötetlen baráti beszélgetésekre, a kap-

csolatok ápolására. 

A tavalyi évhez hasonlóan a hely-

szín; a Budapest XII. kerületi Jézus

Szíve Plébánia Kistemploma. Ezúton

is szeretnénk hálásan köszönetet mon-

dani Lambert Zoltán plébános atyá-

nak, aki a templom használatát enge-

délyezte. Remélem, hogy a régi szere-

tettel találkozva lélekben és küldetés-

tudatunkban megerôsödve térünk majd

haza mindannyian.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit:

DR EGRI LÁSZLÓ – elnök

Beköszöntô
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