
10.00 Megnyitó, köszöntés

10.15 HATÁRTERÜLET – TEST ÉS LÉLEK
A délelôtti ülésszak elnöke: DR. EGRI LÁSZLÓ

• Érzéseink és a testünk
CSENKI LAURA

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekpszichiátriai

Osztály klinikai szakpszichológus

• Egész-ség – elég-e a testet gyógyítani?
DR. EGRI LÁSZLÓ

Péterfy Sándor utcai kórház Baleseti Központ fôorvosa

11.30 INTERAKTÍV KEREKASZTAL
Moderátor: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

12.30 SZÜNET – Ebéd

14.00 RÖVID ELÔADÁSOK
Moderátor: KULCSÁR ZSUZSANNA

• Mészáros Margit:
Magasságok és mélységek – élmények 

a hajléktalanok gondozásában

• Jakab Éva
Amikor nincs értelem 

– demens betegek lelkigondozása

• Kulcsár Zsuzsanna
Hét hónap – és mégis teljes élet

• Bakonyi László 
Ökumené a lelkigondozásban

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.

est és lélek – a klinikai lelkigondozás alapesz-

méje, hogy a gyógyításnak az egész embert kell

szolgálnia, aki nem csupán megbetegedett test,

hanem megerôsítésre, szeretetre váró lélek is.

Ez évi tudományos ülésünk fô témája ez

a határterület. A délelôtti elôadások az

ember pszichés és spirituális életének és

testének kölcsönhatásaival foglalkozva

erre a nagyon izgalmas területre fóku-

szálva szeretnének részben összefoglalást,

részben talán új gondolatokat adni.

Az elôadásokat a már hagyományosnak

tekinthetô interaktív kerekasztal beszélgetés

követi, Debrecenyi Károly István moderálásával.

Szintén hagyományosnak tekinthetô immár, hogy a

délutáni ülésszakban személyes élményeinket, tapasztalatainkat

osztjuk meg annak érdekében, hogy megerôsödjünk, új lendületet

kapjunk szolgálatunk folytatásához. Természetesen ismét lesz

lehetôség kötetlen baráti beszélgetésekre, a kapcsolatok ápolására.

A tavalyi évhez hasonlóan a helyszín a Budapest XII. kerületi

Jézus Szíve Plébánia Kistemploma. Ezúton is szeretnénk hálásan

köszönetet mondani Lambert Zoltán plébános atyának, aki a temp-

lom használatát engedélyezte. 

Remélem, hogy a régi szeretettel találkozva lélekben és küldetés-

tudatunkban megerôsödve térünk majd haza mindannyian!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit:

DR EGRI LÁSZLÓ – elnök

T
Beköszöntô


