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P6l apostol 2, Korinthusi leveleben 12,9-10. vers6ben irja: ,,De cj ezt mondta
nelcem: ,,Eldg neked a.z dn. kegyelmenx, mert az 6n er6m erritlenseg altal er
celhoz. " Legsz{vesebben tehat az erdtlensegeimmel dicsekszent, hogy a Kri.sztus
ereje lakozzek bennem." A fenti igevers gondolatai kiilonosen is fontoss6 viiltak
az utobbr idoszakban, korhhzi szolg|latomban. Hiszem, hogy Isten vezetese,
bolcsess6ge n6lktil ,,csup6n jo sz6nd6ku emberi tgyekezet" lehet, minden alkalom
6s tal|Ikozits, akhr szervezett istentisztelet formdj6ban, akhr szem6lyes
besz6lget6sekben. Sokszor ereztem az elmult honapokban helyenk6nt ercigron
feliil valo tehernek, m6sr6szt pedig emberi alkalmatlans6gomnak a ram bizott
szolgdlatokban valo helyt6ll6st. Isten gondoskod6sa, szeretete, vrgasztal1sa,
bdtoritasa a fenti igeversek 6ltal segitett az ujb6li megercisod6sben, es a htiseses
616ll5sban.

Az ehnult 6vre visszatekintve a kovetkezcl esemenyekrol, illetve vdltoz6sokrol
tudok besz6molni:

1. E\ozo 6vi besz6moloban is elhangzott, hogy a k6rh6zban torteno
6pitkezesek, 6tszervezesek nemileg modositj6k a k6rhdzi lelki alkalmak,
hely6t, id6pontjft. A tulterheltseg, 6s abbol adodo elf6radds jelzes volt
szhmomr4 hogy,,6sszerubben" szi.ikseges vegezni a szolg|lalaimat.
vannak olyan elkezdodott lehetosegek, amelyek az eloz6 evi
besz6molohoz kepesL viitozast mutatnak. Sajnos az addiktologi6n, illetve
pszichi6tri6n elkezd6dott bibliaorai alkalmak az 6sz v6g6vel megsztintek.
S z6ndekomb a v an uj ra inditani a p s zi ch ifitriai b ib liaor6t, iltszew ezetten, az
okumene jegy6ben. Erre jo rem6nys6g van a romai katolikus k6rh6zlelkesz
resz6rcil, akik m6r elSz6leg is vegzett ott rnunkdt, de hasonloan abbam aradt
a kezden-renyezese. Talan ercinket megosztva,,,hat6konyabbak,, tudunk
lenni. Az addiktologi6n sok olyan parhuzamos lelki alkalom, lehetciseg
adodik a betegek szamara, ami az ott kialakult bibliaor6t hhtrilltatja.
Atgondol6sa a tovfbbi szolg6latnak, idot vesz igenybe,.lo lenne folytahii
akit cikumene jegyeben, megtaldlva az alkalmas idopontot 16. A
n6gyogyftszati tombben tcirtenci heti istentiszteleti alkalmam is valtozolt,
mert ott evek ota ,,ohajtott6k", az cikumenikus jelleget, ami id6n tavasszal
megval6sul6sra keriilt. Az uj korhhzi tombben is kialakulm ldtszlk az
istentiszteleti hely. Ebben az evben febru6r 4.-en a Josa Andrds



Oktatokorh6z rgazgatoshga kezdemenyezett megbeszelest a korh1zi
6llando istentiszteleti helyek kialakitdsa veget. Ennek a megbeszelesnek
kesztilt jegyzokonyve is, amr a kovetkez6 meg6llapit6sokat togziti: a. a

Korhdz fenntarlja az rgeny|t akorhdzi lelk6szi szolg6lat tekinteteb enb. az
alkalmak megtart6s6ra megfelelo liturgikus helyeket igyeks zikbiztositanj,
amely helyek optim6lis megtal6l6s ara egyeztet6sre hivta a tort6nelmi
felekezeteket /esperesi, ptispoki k6pviselettel/ c. Helyszini bejAr6s kapcs6n,
rogzit6sre keriilt az istentiszteletr alkalmak megtartSs6,ra alkalmas helyszin
d. a k6rh6z v|llalja az istentiszteleti helyekre tort6no t|jekoztat6 tabl1k
elhelyez6s6t e. a tort6nelmi felekezetek pedig okumenikus jelleggel
kialakitj6k az adott helyeken az istentiszteleti alkalmak szolgalatr
beoszt6s6t f' a rnegl6v6korhini k6poln6n a megl6vci anyagihelyzetszerint,
felujit6st hajt v6gre a kozeljovoben a Josa Andr6s oktatok orhin.

Istentiszteleti alkalm ak 2016. 6vtdl a k|rhhz teriilet6n a kiivetkez6k:

Honap 1. vas6rnap.;a - Belgyo gyhszati tomb lcvc epiletr l5 ora

Honap 2. vasttrnapsa - Sost6i uti r6szleg lszemeryzeti ebedlo I 15 6ra

Honap 3. vasitmapja Onkologiai tomb / 3. emeletl 15 ora

Honap 4. vasanapja - Szrileszeti tomb /3. emelet I 16 ora

Honap 2. 6s 4. kedd - Rehabilit6ci6s oszt6ly 16 ora

2. Az 6llando istentiszteletek mellett, szolgdlatomban kiemelt fontoss6gu a

betegek rendszeres lStogatf sa. Hetfo, szerda, penteka Szent Istvdn utcai
r6szlegen ldtogatom a korhdzi osztdlyon fekvcj betegeket, kedden es
csiitcirtcikrin pedig a s6st6i utcai telepheryen. Egy nap legtobbszor k6t
vagy h6rom korhhzi osztfiyt .16rok vegig, minden korlermet erintve,
Sokszor jelzik a lelk6szek is felem, ha valamelyik gy.rilekezeti tagjuk egy
adott osztiiyra bekeriil, amiert kdszcinettel tarlrozom fel6jiik, mert igy
jelentosen megkonnyitik a munkdmat. K6r'esre frvacsordt is viszek
beteghgyhoz, illetve stirgos esetekben keresztel6st is vegze[peldtul
koraszrilcitt, illetve gyermek intenziv reszlegl. Az utobbi idciben
nregnovekedett a haldoklok melletti szolg6laton szama. Ennek kapcs6n
volt az eloz6 esztendoben k6t temetesi szolg6latom is. Nagyon fontosnak



tartom ebben az esetben, a hozzhtartozol<kal tort6no szem6lyes
besz6lget6st, lelki gondoz6st.

3. Az elmult evben k6t kiemelt fontoss6gu esem6ny is tortent.Egyreszt 2015.
mdjus 20-6n okumenikus szertaft6,son megdld6sra, megszentel6sre
keniltek az il tombok /Onkologia, Gyermeko sztillyl kegyeleti szob6i.
Ennek megszervez6set,liturgi6j6nak osszed,llititsitr,valamint az igehirdet6s
szolg|latht vegeztem. Mdsr6szt 2015. november 26.-6n a korhirz
igazgat6 sitghnak kezdemenye z6 s 6re kerekas ztal me gb e s z61 6s vo lt, tem6j a:
a k6rhhzi dolgozok lelki gondoz6sdnak lehetos6ge. Tartalmas 6s
konstruktiv volt ez a talillkozo, remenys6g szerint lesz a kozeljov6ben
6rdemi r6,sze is. Mindenesetre a szolgathrsakkal nyitottak voltunk e
szol g6lat v onatkozas6ban.

4. December 22.-6n a Mandabokori evang6likus ifiirs6g gal m1 m6sodik
alkalommal Kar6csony elott kfnt|lo szolg6latot vegeztrink, tobb korhivi
oszt6lyon /Onkologia, Haematol6gia, Gyermekosztillyl. Mindannyiunk
sz6mhta, akik jelen voltunk lI2 fol eml6kezetes maradt a s6nilt, beteg
emb erekke l, gyerekekke I tort6nci tal6lkoz6s, b e sz6l ge te s.

5. Jiivtibeni tervek: Tovfbbra is ,,6geto" szi.iks6g lenne akorhirzi szolgiiat
kapcs6n az onk6ntes betegl6togatoi hitlozat lnegszervezese. A m6sik
kiemelt fontoss6gu teriilet a megteremtett bizalmi l6gkort kialakitva, a
kothfzi dolgozok lelki gondozashnak szisztematikus megszervez6se.
Tervben van a jovci 6vre n6,zve, nsmcsak az 6dventt, de a husv6tot megelciz6
nagyhdtben is passio szervezese. Ezt elso korben okumenikusan gondolom.

Mindezen torekveseimet im6ds6gban hordozva kerem Isten 1ldi"5itt, 6s
megszentel6 jelenlet6t a korhdzban folytatott misszioi szolg6latomra, a felvinolt
tervek eredrn6nyes megvalosuldsdra.

S zeretette I k6rem korhdzi b es z6mo lom e I fo ead6s 6t,

Nyiregyh6za, 201 6. 6prilis I 5. | ". t ^lji.J-Lc-li '/'L't'V
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