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Ünnep: súly, teher, kincs és gazdagság
15 éve, 2004. június 28-án írta alá dr. Beer Miklós püspök atya
egyházmegyénk kórházpasztorációs tervét, ezzel megalapította a Váci
Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát. Ez a szolgálat nem azt jelenti,
hogy sok kórházlelkészt állítottunk hadrendbe, hanem hogy egy új
szempontot
figyelembe
véve,
kórházi,
klinikai
lelkigondozói
munkacsoportot hoztunk létre. Már a képzés évében is jövendő
kórházaiknál végeztek gyakorlatot lelkigondozó jelöltjeink, teljes
munkaidőben, főállásként 2005 nyarától szolgálják a rájuk bízottakat.
A lelkigondozók egyházmegyénk alkalmazottjai, a püspökségtől
kapják fizetésüket, de a kórházakhoz delegáltuk őket. Beilleszkedtek az
ottani munkaközösségekbe, részt vesznek a kórházak és kórházi
osztályok
mindennapjaiban.
Mentálhigiénés,
spirituális,
segítő
beszélgetést folytatnak betegekkel, hozzátartozókkal, kórházban
dolgozókkal. Jelenleg 11 kórházban 15 lelkigondozónk dolgozik.
A lelkigondozás egy segítő hivatás, munkatársaink oklevelében
„kórházi lelkigondozó”, „klinikai lelkigondozó” vagy „pasztorális
tanácsadó” végzettség szerepel. Empatikus, meghallgató odafigyeléssel
vannak jelen elsősorban a betegek mellett, hogy segítsenek terheik
hordozásában, legyenek társaik az értelemkeresésben életük nagy
kérdései, krízishelyzeteik közepette.
Lelkigondozóink munkáját 2007 óta önkéntes beteglátogatók is
segítik kórházanként eltérő létszámban.
Szolgálatunk mindennapjaihoz a különféle rendezvények, ünnepi
alkalmak is hozzátartoznak. „Szó-Zene-Áhítat” alkalmakat, ünnepi
megemlékezéseket szerveznek munkatársaink. Karácsonyi éneklés,
betlehemes műsorok, de szentségimádás, keresztút, kiállítás szervezés
és megvalósítás is ott van teendőik sorában. Ökumenikus rendezvények
és szentmisék, istentiszteletek megszervezői vagy segítői. A betegek és
a dolgozók lelki gyarapodást kis kiadványokkal, „Kísérő” c. újságunkkal
is segítik.
Honlapunk és facebook oldalunk évek óta megörökítői szolgálatunk
eseményeinek.
Most ez a kiadvány is azért született, hogy egy kis betekintésre
adjunk lehetőséget: milyenek is vagyunk, hogyan szolgálunk, mit
hordozunk.
Véleményeket,
vallomásokat
és
tanúságtételeket
sorakoztattunk fel, egy-két riporttal, leírással magunkról.
Mi egy kicsit ünneplünk, megállunk és visszatekintünk az elmúlt 15
esztendőre. Talán nem mindenkinek tűnik ez hosszú időnek, de nekünk,
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akik a szenvedő felebarát óriási terheit segítünk hordozni, a másik
életében veszünk részt nap mint nap, sok terhet, nyomorúságot,
hordozhatatlan súlyokat, embernyi kincseket jelent.
Köszönöm szolgálatunk lehetőségét Megyéspüspök Atyának,
szolgálatunk
mindennapjait
munkatársaimnak,
önkénteseinknek!
Köszönöm a betegek szentségi szolgálatát a paptestvéreknek,
diakónusoknak!
Hálát adok a Mennyei Atyának, hogy gondviselését
tapasztalhatjuk, a mi Urunknak, Jézusnak, hogy tanít és táplál minket, és
a Szentlélek Úristennek, hogy indít minket a kegyelmi pillanat
megtalálására, bátorít, tüzesít szolgálatunk végzésében, megújít minket
a mindig jézusibb keresésében!

2019. június 28.
Dr. Faragó Artúr
egyházmegyei kórházlelkész

Betegek anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki se ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket
betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak,
akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják, és őt átkozzák,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!
(FERNAND LELOTTE SJ)
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Beer Miklós
Valamit megtaláltunk
Amikor megkérdezik, hogy váci püspöki szolgálatom 15 éve alatt
mi volt az, amire büszkén tekintek vissza, akkor azonnal a kórházi
lelkigondozói szolgálat villan be az emlékezetembe.
Korábbi papi életemben is fontos szolgálatnak éreztem a betegek
látogatását, de a kórház mindig egy kicsit „elzárt területnek” számított.
Jól emlékszem, hogy Budapesten fiatal papként csak titokban tudtam
bejutni a betegekhez, szigorúan „álruhában”. Esztergomban már a 90-es
években rendszeresen jártam be az osztályokra. Orvosok, nővérek,
hozzátartozók bizalommal hívtak.
Ilyen előzmények után jöttem a váci egyházmegyénkbe
püspökként. Szinte az első időtől kezdve felfigyeltem dr. Faragó Artúr
atya tevékenységére, aki sajátos hivatásaként élte meg a betegekkel
való törődést. A Máltai Szeretetszolgálat önkénteseként vállalt
rendszeresen feladatot a mentőautókon és kezdte szervezni egy-egy
kórházban az állandó lelkipásztori jelenlétet. Tulajdonképpen nekem
csak igent kellett mondani erre a kezdeményezésre. Évek alatt
következetesen szervezte meg a lelkigondozók képzését, az önkéntes
beteglátogatók tanfolyamait. Figyelemmel kísértem azt a nagyszerű
munkát, amit egyre bővülő csapattal az egyházmegye területén lévő
összes kórházban megvalósított. Szolnoktól Balassagyarmatig,
Salgótarjántól Kistarcsáig, Váctól Hatvanig és tovább.
Most a 15 éves évfordulón szeretnék köszöntet mondani minden
lelkigondozónknak, önkéntes beteglátogatónknak, de természetesen
minden orvosnak, ápolónővérnek, akik elfogadták egymást és a közös
feladatban egymásra találtak. Egymást segítették. Jézus szava így vált
érzékelhetővé: „beteg voltam és meglátogattatok”. Megtaláltunk valami
nagyszerű küldetést, mindig időszerű feladatot, ami hitelesíti keresztény
hitvallásunkat.
A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata példaértékűvé lett,
amit évek alatt más egyházmegyékben is követtek. Kormányzati részről
is értékelték ezt a munkát, hiszen amit eddig saját forrásból
biztosítottunk, arra most már országosan állami támogatást is
kaphatunk. Köszönet érte.
(DR. BEER MIKLÓS A VÁCI EGYHÁZMEGYE MEGYÉSPÜSPÖKE)
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Varga Lajos
A legelesettebbek a betegek
Jézus működésének fontos része volt a betegek gyógyítása.
Ebben benne volt az is, hogy Jézus saját személye által meghirdette a
messiási idők eljövetelét. Ebben az értelemben a messiásvárás
beteljesedéséről van szó. Jézus különleges helyzetben volt, mert
valóságos emberségét áthatotta az istenség. Az Isten és ember benne
igazán közel kerülhettek egymáshoz. Így Jézus cselekedetei az Atyát
mutatták számunkra. Istenünk emberszerető jósága mutatkozott meg
általa.
Az emberek között talán a legelesettebbek a betegek, különösen
abban az esetben, ha betegségük következtében kénytelenek
szembenézni életük végével vagy betegségük következtében
maradandó egészségkárosodást szenvednek. Ez utóbbi élethelyzetben
meg kell tanulniuk együtt élni testi fogyatékosságukkal, mely emberi
lehetőségeiket korlátozza. Sok esetben a beteg teljesen kiszolgáltatottá
válik. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy az egészségkárosodás lelki
problémák sokaságával járhat együtt.
Az itt mondottakat figyelembe véve egyértelmű, hogy a betegség
gyógyítása nagyon fontos. Azonban azt is tudjuk, hogy nem minden
fizikai, biológiai elváltozás gyógyítható. Dicséret illeti azokat, akik a
betegek testi gyógyításával foglalkoznak, akár mint ápolók, akár mint
orvosok. Mindkettőjük szolgálata nagyon fontos. Nem lebecsülendő
azonban a lelki gondozás sem, hiszen a betegnek súlyos terhet kell
viselnie. A terhek viselése pedig könnyebb abban az esetben, ha azt
meg lehet osztani.
A lelkigondozó pedig olyan személy, aki segíti a beteget saját
élethelyzetének megoldásában. Az érintett személy mellé áll, hogy részt
vállaljon problémáinak a megoldásában, segíti a terhet vinni. A
keresztény értelemben vett lelkigondozás ezen kívül más segítséget is
nyújt. Ha a beteg erre nyitott, akkor Isten felé is vezeti őt. Alakítja a
betegnek Jézussal való közösségét, aki mindannyiunk terhét magára
vállalta. Ha ez kimagasló módon sikerül, akkor a beteget ápoló személy
helyébe Jézus lép, aki nagyon mély közösségbe vezeti be a rászorulót.
Az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat nagyon szép
tevékenységet végez. Hála Istennek, hogy ez létrejött. Köszönet
mindazoknak, akik részesei voltak ennek a fontos tevékenységnek, és
szolgálták beteg testvéreinket. Isten segítse további szolgálatukat is!
(DR. VARGA LAJOS A VÁCI EGYHÁZMEGYE SEGÉDPÜSPÖKE)
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Agnes Beguin
Figyelj és hallgass meg
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg
és Te tanácsot adsz
nem teljesíted kérésemet.
Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg érzéseimet
és Te elmagyarázod miért rossz, hogy így érzek,
akkor rám tiportál.
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg
és te úgy érzed, hogy valamit tenned kell,
hogy a problémám megoldódjon,
bocsáss meg, de úgy érzem,
hogy süket vagy.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj rám
és hallgass meg.
Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél,
nem kértem mást, csak hogy hallgass meg.
Nem vagyok tehetetlen,
csak gyönge és elesett.
Amikor teszel valamit helyettem
amit nekem kell megtennem,
csak megerősíted a félelmemet és gyöngeségemet.
De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek
még ha ez az érzés számomra érthetetlen is,
lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam
és értelmet adjak az érthetetlennek.
Ha ez megtörténik a válasz világossá válik
és tanácsra nincs szükség.
Talán azért használ sok embernek az imádság
mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást,
figyel és meghallgat, a többit ránk bízza.
Tehát Te is, kérlek, figyelj rám és hallgass meg.
Ha szólni akarsz, várj egy ideig
és akkor már én is tudok Rád figyelni
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Ágostné Cséri Gabriella
A Lélekre hagyatkozva megyek
Jó elindulni a kórházba, mert az autóban már a betegekért
mondhatom az imát, hol a rózsafüzért, hol konkrétan a fohászt egy
betegért, akiről tudom, hogy nagyon vár. A ceglédi kórház az eltelt évek
alatt otthonommá lett. Szeretek megérkezni, behajtani a kapun, inteni a
portásoknak, akik mosolyogva visszaintenek, amikor felemelik a
sorompót. Jó, hogy bemehetek a szobába, ahol a kitűzővel ellátott
munkaköpenyem vár, hisz az indulás éveiben ez még nem így volt, a
kocsiban váltottam papucsot, vettem magamra a köpenyt, úgy indultam a
betegekhez.
Hogy mikor érintett meg az Úr a betegek közötti szolgálatra, arra
nehéz már pontosan visszaemlékezni, hiszen régen volt, a 80-as évek
végén, 90-es évek elején. Szolnoki kántor-hitoktató koromban kezdtem
önkéntesként bejárni a Hetényi Géza Kórházba, segíteni Barotai Imre
plébános atyának és Bagi Ferenc káplán atyának a betegek ellátásában.
Emlékszem, hogy nagyon félénk voltam, alig mertem bemenni a
kórtermekbe elmondani, hogy jön a katolikus atya és mindenkit szívesen
meglátogat, aki gyónni vagy áldozni szeretne. Megtapasztalhattam,
milyen “béna” vagyok, mégis erőt kaptam föntről és akkor is mentem
tovább, ha elutasítottak, vagy gorombán szóltak vissza egyes betegek.
Tudtam, hogy szenvednek vagy rossz napjuk lehetett. Örültem, ha
kedvesen fogadott egy-egy beteg és kérte az atya látogatását. Voltak
szentmisék is már abban az időben a kórház kápolnájában, oda is
kísértük a betegeket, melegség töltötte el a szívemet, ha láttam, milyen
hálásak a szentmise kegyelméért. Ezek az idők voltak az én gyakorlati
éveim.
Később, amikor megalakult a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi
Szolgálata, már bátran és tudatosan jelentkeztem, kapcsolódtam be a
lelkigondozói képzésekbe. Mivel Ceglédhez közeli plébánián lakom,
kezdetektől a ceglédi Toldy Ferenc Kórház a szolgálati helyem. Ottlétem
alatt sok kedves emlék fűződik ehhez a kórházhoz, és valóban azt
érzem, hogy a helyemen vagyok. Sok a nehézség is, mert itt nincs
kápolna, de annál nagyobb öröm számomra az, hogy az alagsori
előadóterem a misézés helye, s ebben a teremben van elhelyezve
nemrég elhunyt Édesapám, Cséri István festménye Boldog BatthyányStrattmann Lászlóról. Ezt a képet azért kértem tőle, hogy valódi
“templommá” váljon a kórházi misézési helyünk, és az is lett. Beer Miklós
püspök atya áldotta meg a festményt 2008-ban. Hamarosan újabb
festményt készített Édesapám a szolnoki Hetényi Géza Kórház
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kápolnájába a „Szegények orvosáról”, ez is nagy öröm az ottani
betegeknek.
Kórházi feladataim ellátása közben az egyházzenei hivatásomat is
használom, hiszen a kórházi szentmisékre beviszem a szintetizátort és
kántori szolgálatot végzek a betegek lelki gyógyulása érdekében. Meghitt
alkalmak a „Szó-Zene-Áhítatok” is, melyeket szintén az alagsori
előadóteremben tartunk és a betegek, nővérek is szívesen hallgatják a
verseket, énekeket.
Ha a kórtermekben járok, megtisztelő számomra a betegekkel
beszélgetni. Nem mindig hívásra érkezek, van, amikor a Lélekre
hagyatkozva megyek, és Ő mindig odavisz, ahol a beteg vár. Nagy lelki
öröm az, amikor a tekintetünk találkozik, odalépek a betegágy mellé és
már úgy üdvözöl, mint rég várt kedves ismerőst. Megosztja féltett titkait,
megbízik bennem és mesél. Nem kell sokat beszélnem, hisz azzal
segítek, hogy hallgatok. Meghallgatom. Neki ez jó, és nekem is jó. Kiönti
a szívét, megkönnyebbül. Sír és megkönnyebbül. Én csak vele vagyok.
Nem tudom megfogalmazni, ebben mi a jó. Van, amikor a kezemet
szorongatja. Nem is akar elengedni. Van, akihez többször is mehetek,
mert sokáig marad a kórházban és kialakul egy lelki kapcsolat közöttünk.
Mindegy, hogy fiatal vagy idős, hogy férfi vagy nő, esetleg gyerek. Olyan
boldogságot ad, ha megnyugszik, míg mellette vagyok, vagy ha kéri,
mondjak érte imát. Még nagyobb boldogság, ha arra kér, együtt
imádkozzunk.
A néni, aki beszélni se tudott már a fül-orr-gégén, csak az infúziós
állványon lógó rózsafüzérre mutatott, úgy értette meg velem, hogy
mondjam hangosan – és én mondtam. Jelen vannak az angyalok
ezekben a pillanatokban.
A bácsi, aki szintén azon az osztályon, leoperált állkapoccsal leírta,
mert csak így tudott kommunikálni, milyen művészeti irányzatokat szeret,
azokról olvassak neki. Házi feladatként otthon kerestem, milyen könyvvel
menjek be hozzá. És boldog voltam, hogy megkönnyíthetem a napjait
látogatásaimmal. Adott erőt az Úr, pedig azt hittem, a látványt nem
fogom bírni.
Haldokló mellett is nehéz, de boldogságos, hogy az Istenhez szálló
lélek még hallja az imát. Neki megnyugtató a segítő kézszorítás, nekem
megtisztelő, fájdalmas öröm, mert tehettem érte valamit.
A Gyerekosztályon fekvő harmadikos kislány, aki sírdogált az
anyukája után, de megnyugodott, hogy beszélgettünk és megörült a kis
plüssnek, meg a könyvnek, amivel visszamentem hozzá.

10

Nagyon sok kórházi beteg, akiktől én kaptam, megható
pillanatokat, lelki élményeket. Tanultam és tanulok tőlük tűrést, bizalmat
az orvosokban, hitet a Jóistenben. Ők adtak és adnak, pedig azt
gondoltam, én fogok segíteni nekik.
Hogy miért szeretek lelkigondozó lenni? Ezért. Amíg a Jóisten
engedi, és meg tudom tenni, megyek a betegekhez. Hálás vagyok a
lelkigondozói szolgálatért püspök atyának, Artúr atyának és lelkigondozó
társaimnak. Megtisztelő a szolgálat lelkigondozói köpenyét viselni.
Küldött vagyok, ahogy védőszentem is az. Az Úr örömét, szerető
köszöntését, az Ő érintését vihetem, s viszem a betegeknek. Szeretek
kórházi lelkigondozó lenni!
(ÁGOSTNÉ CSÉRI GABRIELLA LELKIGONDOZÓ A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZBAN)

CSÉRI ISTVÁN A KÓRHÁZAKNAK ADOMÁNYOZOTT FESTMÉNYEI
BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓRÓL, A SZEGÉNYEK ORVOSÁRÓL

11

BH. Szokolai Katus
A találkozások megtanítottak a hálára
2008-tól 2012-ig voltam a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi
Szolgálatának önkéntes beteglátogatója a ceglédi Toldy Ferenc Kórház
Ápolási osztályán. Emlékszem az első önkéntes beteglátogatásomra,
amikor a kórház lelkigondozója, Ágostné Cséri Gabriella körbevezetett
az osztályon és bemutatott a betegeknek, kórházi személyzetnek. Őt
nézve, minden olyan természetesnek tűnt, ahogy megérintette a
betegeket, ahogyan megszólította őket, minden beteghez odament,
mindenkihez volt egy kedves szava. Azóta is ez a minta van előttem a
szolgálatom során, hogy minél több emberhez legyen egy jó szavam,
egy kedves gesztusom, mert a találkozások során az ember valóban
megéli, hogy milyen sokat jelent, ha kedves és nyitott vagy és
meghallgatsz másokat. Gabi mindig szánt időt arra, hogy az önkéntes
beteglátogatókkal is foglalkozzon, sok esetben kértem a segítségét egyegy nehéz helyzettel kapcsolatban és a beszélgetések során mindig
olyan útravalókkal látott el, amelyek előrébb vittek és melyeket a későbbi
beteglátogatások során is alkalmazni tudtam. De amiért a leghálásabb
vagyok neki, az az, hogy mindig hitt bennem és bátorított, hogy maradjak
ezen az úton. A mai napig jó szívvel emlékszem az önkéntes társaimra
is, akiktől szintén nagyon sokat tanultam a közös beteglátogatások,
hívogatások során.
A kórházlelkészi szolgálat által megrendezett képzési napokon volt
lehetőségük megismerni más kórházak lelkigondozóit és önkéntes
beteglátogatóit, akikkel nagyon jó kapcsolat alakult ki, és akikkel
szakmailag és lelkileg is a mai napig segítjük és támogatjuk egymást. A
legtöbbet azonban az ápolási osztály betegeitől tanultam, és a legtöbbet
azoknak az embereknek köszönhetek, akikkel Isten megajándékozott a
szolgálatom alatt. Emlékszem arra az idős férfira, aki a csuklómat
megszorítva magához húzott és megsimogatta az arcomat. Emlékszem
arra a mamókára, aki minden péntek délután várt engem, és elém
sietett, mikor meglátott. Emlékszem arra a középkorú nőre, aki elsírta
magát, mikor az általam ügyetlenül összebarkácsolt, szinte már
szégyellni valóan csúnya karácsonyfadíszt átadtam ajándékul, és ő
örömében össze-vissza csókolta a kezemet. És emlékszem arra az idős
hölgyre is, aki olyan kedvesen és figyelmesen fogadott a kórházi
szobájában, mintha csak az otthonában látogattam volna meg. Ezek a
több száz találkozások tanítottak meg a hálára, arra, hogy minden nap
ajándék, az elfogadásra, amikor a várakozás folyosóján betejesedik a
remény és megtestesül az öröm, ami elfeledtet minden bánatot, hogy
kiszolgáltatott helyzetben milyen egyszerűen tudunk egymáshoz
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közeledni, egymásnak segíteni, hogy a legjelentéktelenebbnek tűnő
dolgoknak is értékük van és a jószándékot, a kedvességet egy
kézfogással vagy egy simogatással lehet a legigazabban megköszönni.
A betegekkel való találkozások által teljesedett ki az emberségem, lettem
nyitott és elfogadó, lettem önmagam. Közöttük éreztem először és
értettem meg, hogy a jelenlétnek mekkora ereje van, annak az egyszerű
ténynek, hogy vagy.
A váciak önkéntes beteglátogatói csapatától 2012 tavaszán
búcsúztam el, amikor Debrecenben megismerkedtem a kamilliánusokkal,
akik szintén nagyon kedvesen és örömmel fogadtak maguk közé, és akik
szintén önkéntes beteglátogatókként teljesítenek szolgálatot. A Váci
Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának mintájára létrehoztam
Debrecenben egy civil szervezetet, a Katolikus Beteglátogató Szolgálat
Alapítványt, amely önkéntes beteglátogatással és felnőtt betegek
lelkigondozásával foglalkozik. A szervezet megalakulásakor az volt a
célom, hogy hasonló struktúra jöjjön létre a Debrecen - Nyíregyházi
Egyházmegyében is. Az alapítványon keresztül nagyon sok új
kezdeményezés jött létre, amelyek egyre népszerűbbek, és amelyek
által a szervezet egyik fő célkitűzése is fokozatosan teljesül, azaz hogy
az önkéntes beteglátogatói tevékenység minél nagyobb ismertséget és
elismertséget kapjon, mind az egyházi, mind pedig a civil szektorban. Az
alapítvány egyéb célkitűzései és főbb irányvonalai is a váci struktúrája
alapján fogalmazódott meg, mint pl. az önkéntesek toborzását, a felvételi
elbeszélgetést vagy az önkéntesek feladatait illetően. A Katolikus
Beteglátogató Szolgálat Alapítvány létrehozásában nagyon sok
segítséget kaptam Faragó Artúr atyától és a váci egyházmegye kórházi
lelkigondozóitól, akik a kezdetektől fogva támogattak és jó tanácsokkal
láttak el a szervezet működésével kapcsolatban.
Mindig hálás szívvel és szép emlékként gondolok vissza a náluk
eltöltött önkéntes beteglátogatói tevékenységemre. Életem egyik nagy
ajándékként kaptam Istentől ezt a szolgálatot és köszönöm, hogy Artúr
atya, az egyházmegye lelkigondozói és önkéntesei részesei ennek az
ajándéknak.
(BH. SZOKOLAI KATUS SZOCIÁLIS MUNKÁS, MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBER)

13

Bálint Brigitta
Más eszközökkel is szolgálni a betegeket és a dolgozókat
A lelkigondozói hivatás mellett döntenem életem egyik
legegyszerűbb lépése volt. Nem is tudtam mást választani, hiszen
szeretek kapcsolatban lenni. Nemcsak a kórházi lelkigondozásban van
ez így, hanem az életem minden területén a legtöbb emberrel
összekapcsolódok felszínesebb vagy mélyebb szinteken. Mert ezt
hozom otthonról, és mert ez olyan természetesen működik, mint a
levegővétel.
A lelkigondozói valóságomat, ha szavakba kell foglalnom, akkor a
„kis kertész” szimbólummal tudom legjobban megragadni. Kertészként
rengeteg tapasztalatom volt már gyerekként is és így van ez a mai napig:
nagyszerű dolog rácsodálkozni a Teremtőre, ránézni a magra, melyben
élet rejlik, számot vetni az időjárással, megtanulni jól használni az
eszközöket, állandóan szemlélni a folyamatokat és szemlélődni az egyes
állomásokon. Nap mint nap, de az aratás végén különösen, térdre esve
hálát adni a beérett termésért és észrevenni a saját munkánk mellett
Isten nagyságát és szeretetét a dolgok mögött.
A lelkigondozói hivatásban a legnagyobb örömöm, hogy idegen
emberekkel rövid idő alatt olyan mélységeket és magasságokat be
tudunk járni, mint a legközelebbi családtagokkal és barátokkal. Néha
ennél mélyebbeket is. Mindezt kórházi környezetben, ahol a másik
embernek kifejezetten szüksége van erre a jelenlétre.
Nyilván a kórházban sem mindig a legmélyebb szinteken levés visz
előre, mert van olyan helyzet, amikor éppen a felszínen maradás az igazi
segítség. Ezeknek a különböző igényeknek az észrevétele a
legnehezebb, de a Jóisten sokszor megmutatja, hogy mikor mire van a
leginkább szükség. Ezekért a színes „jelen-lét” tudatosításokért vagyok a
leginkább hálás: hogy tudok időnként kimozdulni a rutinból, a
megszokásokból és megadatik más módokon és más eszközökkel is
szolgálni a betegeket és a dolgozókat.
A lelkigondozás gyakorlata az én személyes életemben három
fontos gyökérből táplálkozik:
1. a kereszténység alapjaihoz próbálok hűséges maradni, hiszen a
felmenőim élete elég bizonyságtétel volt, hogy csak így érdemes megélni
az életünket. Ők hűséggel tették a dolgukat és nekem is folytatni kell ezt
a tőlük megörökölt rendet.
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2. a népies szál színessége, szépsége, ünnepi körforgása,
kapcsolatokban bővelkedése teszi örömtelivé a mindennapokat és segít
abban is, hogy a sokféle ember sokféle nyelvén is segíteni tudjak.
3. a családból hozott gyakorlati és praktikus „apróságok” olyan
tapasztalatok, melyek a nehezebb helyzetekben és a mindennapokban
türelmet és küzdeni tudást tanítottak
Ez az ősi tudás, amely ránézésre sokrétű, de ha jól bejárjuk, mégis
egyszerű, valójában olyan életvezetés, amelyben öröm nap mint nap
szolgálni és körülvenni a hozzátartozókat, közösségünket és a ránk
bízottakat.
Sok év után még mindig azt érzem, hogy szívesen megyek a
betegek közé és kérem a Jóistent, hogy ezután is vezessen oda, ahol
lennem kell.
(BÁLINT BRIGITTA LELKIGONDOZÓ A KISTARCSAI FLÓR FERENC KÓRHÁZBAN)

”VERSES-ZENÉS SZÜRETELÉS” C. LELKIGONDOZÓI RENDEZVÉNY DÍSZLETE A
KISTARCSAI KÓRHÁZ EGYIK OSZTÁLYÁNAK EBÉDLŐJÉBEN 2018. OKT. 17-ÉN
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Brazda Judit
Tanulom, mi az igazán értékes és fontos
2012 augusztusától szolgálok lelkigondozóként a hatvani Albert
Schweitzer Kórházban. Hétköznapokon vagyok jelen a kórház életében,
s igyekszem minden osztályon legalább hetente egyszer megfordulni.
Általában magam „kutatom” fel azokat a betegeket, akiknek jól esne, ha
valaki odaülne az ágyuk mellé és meghallgatná félelmeiket, fájdalmaikat,
gondjaikat. Melyeket a családtagoknak nem tudnak, vagy nem
mondhatnak el, vagy, mert nincs jelen az életükben a család, vagy, mert
pont őket is érinti, vagy egyszerűen már unják a beteg panaszait. De
sokszor előfordul, hogy a nővérek, gyógytornászok ajánlanak
figyelmembe 1-1 beteget. Ők munkájuk során többet találkoznak velük,
így jobban észreveszik elkeseredettségüket, viszont nekik nincs idejük
leülniük melléjük. Így egymás munkáját kiegészítve/segítve tudunk a
betegekért tevékenykedni. Természetesen a nővéreket, kórházi
dolgozókat is szívesen meghallgatom gondjaikról, nehézségeikről,
örömeikről.
A lelkigondozás tulajdonképpen lelki kísérés, támaszadó
meghallgatás és beszélgetés. Gyökössy Endre mondta, hogy a
lelkigondozónak azért van két füle és egy szája, hogy többet hallgasson,
mint szóljon. Ezt én is így gondolom, jómagam is inkább hallgatok, mint
beszélek. A hallgatás közben persze figyelek mindarra, amit a beteg
elmond akár szavakkal, akár csak gesztusokkal, próbálom megfejteni,
Isten segítségével, mindazt, ami mögötte lehet: érzéseit, fájdalmai,
elkeseredettsége tényleges okát. Szolgálatom során sokféle beteggel
találkozom, s a beszélgetések mindig másképpen alakulnak. Van, akivel
csak, a „hogy van?” kérdésig jutunk el, más beteg elkezd mesélni
életéről, családjáról, betegségéről. Bármilyen mélységű is a
beszélgetésünk, nem álltam még fel betegágy mellől úgy, hogy ne
köszönték volna meg ottlétemet. Jelen vagyok a beteg mellett, de nem
én akarom megoldani a problémáit, viszont segítem az útkeresésben, a
válaszok megtalálásában, s így közvetítem számára Isten szeretetét. S
azt hiszem ez a legfontosabb szeretni és ezt közvetíteni.
A találkozások által én magam is gazdagodom, növekszem.
Tanulom mi az igazán értékes és fontos. Hálával tölt el a betegek,
hozzátartozók, kórházi dolgozók bizalma. Öröm, amikor eszköze lehetek
Istennek, amikor egy-egy találkozás után hálás a beteg, hogy odaültem
mellé, meghallgattam és ezzel elviselhetőbbé vált a kórházi lét, a
fájdalom.
Felemelő érzés, amikor karácsony környékén az önkéntes
beteglátogatókkal felkeresünk minden akkor bennlevő beteget, hogy egy
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kis verssel, énekkel köszöntsük őket. Felejthetetlen élményekkel
gazdagodunk ezeken az alkalmakon, amikor a beszélni nem tudó néni
azzal a két szótaggal, amit ki tud mondani, könnyes szemmel énekli
velünk az éneket, vagy, amikor verssel köszöni meg a beteg a
látogatásunkat.
Pár évvel ezelőtt az egyik osztályon elhelyeztem egy kis dobozkát
benne kis feltekert papírcsíkon egy-egy léleküdítő gondolattal. Lelki-pirin
elnevezést adtam neki. Kicsit aggódva tettem ki, milyen lesz majd a
fogadtatása, de mindjárt az első nap odajött hozzám egy gyógytornász
lelkesen mutatva egy lelki-pirint, hogy ő ezt húzta, s a rajta levő idézet
adott neki erőt aznap a munkájához. Azóta is nagy népszerűségnek
örvend mind a dolgozók, mind a betegek körében, olyannyira, hogy
szinte alig van osztály, ahol ne lenne már ilyen kis dobozka.
A hatvani kórházba minden szombat délelőtt bejárnak a környék
katolikus papjai, hogy szentségekkel elássák az azt igénylő betegeket.
Az önkéntes beteglátogatókkal közösen mérjük fel, ki szeretné, ha az
atyák felkeresnék. Hálásak a betegek, hogy a kórházban sem kell
nélkülözniük a szentségek erőt adó jelenlétét, főleg azokon az
osztályokon, ahol hosszabb ideig tartózkodnak bent. Sokszor előfordul,
hogy valaki sok-sok év után szeretné elvégezni a szentgyónását. Ez
számunkra is öröm, hogy piciny eszközök lehetünk az Istenhez való
visszatalálásban.
Egy-egy beteggel újra és újra találkozom a kórházban, s mindig
jóleső érzéssel tölt el, amikor akár évek múltán a beteg ismer fel és
köszöni meg mennyit jelentett számára, hogy odaültem a betegágya
mellé, hogy látogattam őt, amíg bent volt, s kéri, tegyem most is.
A haldoklók kísérése is része a munkámnak. Többször átéltem
már, hogy bár a haldokló számára már megszűnt a külvilág, amikor
bemegyünk hozzá az atyával, hogy még utoljára elássa szentségekkel,
érzékeli a jelenlétünket, és mi is, szavakba nem önthető módon,
megtapasztaljuk Isten jelenlétét.
A sok-sok találkozás, beszélgetés, megélt kegyelmi pillanat adja
össze mindazt, amiért szeretek lelkigondozóként szolgálni, és amiért úgy
érzem, megtaláltam benne a hivatásom.
(BRAZDA JUDIT LELKIGONDOZÓ A HATVANI ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZBAN)
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Dénesné Fekete Hédi
Megtaláltam magam ebben a szolgálatban!
Életem korábban átélt eseményeivel és egész személyiségemmel
át tudom magam adni ennek a gyönyörű segítő hivatásnak, az emberek
mellé való odaállásnak, és közben még tartalmasabbá váltak a
hétköznapjaim is. Általában is teljesebbé és gazdagabbá vált
kapcsolatrendszerem mind az Isten felé, mind az embertársaim felé,
mert a legelesettebbek, a betegek mellett való lelkigondozói szolgálat
igazi lelki kísérés, és lelki útitársként való mellészegődés számomra.
Nem egy egyszerű kihívás, nem egy megoldandó feladat, hogy másonmásokon segítsek, hanem egy életérzés, ami kihat a munkám mellett az
egész magánéletemre, a hitem további mélyülésére, lényegében
mindenre. Valami olyan belső késztetés, ami arra ösztönzött, hogy a
saját korábbi tapasztalataimmal és a tanultakkal még tovább és tovább
képezzem magam, hogy minél hathatósabb segítsége lehessek a
hozzám fordulóknak, akik számára a fizikai gyógyulás mellett legalább
annyira fontos a lelki és a spirituális gyógyulás is.
Vallom, hogy a szakmai igényesség és képződés mellett a hit, az
alázat, a hátralépés képessége, „a másik a fontos” érzetének a
felvállalása, az áldozathozatal, a türelem, a kitartás, a hála olyan
értékek, ami mellett megérte és megéri kitartani, s mások előtt is
képviselni ezt. Felelősséggel teli feladatnak találom, hogy az
egyházamtól kapott értékeket is folyamatosan felvállalva, másokkal is
megízleltethetem az élet értékességét, egy egészségügyi intézményben
végezve a szolgálatomat.
Lelkigondozóként nagyon érzékeny időszakban találkozunk a
betegek, balesetesek többségével, valamint a hozzátartozóikkal is, de az
egészségügyben dolgozók próbatételeire is rálátásunk lehet a kórházbeli
helyzetek során, amikor minden más megvilágítást nyer, s ebben a
nagyon finom szférában segít eligazodni lelkileg, valamint szellemi,
spirituális úton az Úristen, amire ráhagyatkozni számomra – a
megtapasztalt eseteket látva – külön is kegyelem. Nem könnyű
helyzetek mentén ugyancsak kegyelemnek érzem, hogy ki tudok tartani,
és ha nehéz is olykor bizonyos eseteket megélnem, mégis újra és újra
neki tudok a szolgálatnak indulni.
Hiszek abban, hogy van irgalom, hogy a hit, remény és szeretet
mentén a legkritikusabb szituációkban is gazdagodhat a lelkünk, s
nemcsak a krízisben és betegségben lévőké, hanem a mi lelkünk is,
vagyis a segítőké szintén. Nemcsak hiszem, de meg is tapasztalom
mindezt, ami számomra felemelő, és ami szárnyakat, lelki szárnyakat ad
újabb traumákat és nehéz helyzeteket látva is.
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Családomban és baráti körben is megtartó erő, hogy a hála és a
jóérzések mentén sok igaz érzésre és emberre találtam, hogy ezek
felismerésére igyekeztem nevelni, ezt a szolgálatot végezve, a saját
gyerekeimet is, s ha más fiatalokkal és útkeresőkkel találkozom, ők is
elfogadják nagyobb és patetikusabb magyarázatok nélkül is mindezt
tőlem.
A kudarcaimban, a megtorpanásokban, mert ezek mindenkinél
jelen vannak, csak nyilván beismerés kérdése ez, hogy kimondódjanak,
megdolgozva lelkileg ezeket a helyzeteket is, úgy érzem, gerincet, tartást
és mégis valami beburkoló puhaságot kaptam az Úrtól bátorításként,
biztatásként.
Márpedig ha én ezt megtapasztaltam, kötelességem ezt tovább is
adni, illetve annak a reményét, hogy ez bárki másnál is működhet, úgy
is, ha én is segítek lelkigondozóként a felismerésekben és a betegek
saját erőforrásainak mozgósításában, valamint az emberi méltóság
megőrzésében.
(DÉNESNÉ FEKETE HÉDI LELKIGONDOZÓ A SZOLNOKI MÁV KÓRHÁZBAN)

SZOLNOKI FOGVATARTOTTAK FESTETTEK A MÁV KÓRHÁZ BETEGEINEK
KARÁCSONYI TÁBLAKÉPEKET A JÓVÁTÉTELI PROGRAM KERETÉBEN 2017-BEN

19

Carl Rogers
Nyitott kézzel szeretni
A héten egy barátommal beszélgetve eszembe jutott egy történet,
amit a nyáron hallottam.
„Egy könyörületes személy, látva hogyan küszködik egy pillangó,
hogy kiszabaduljon a bábból, segíteni akart neki. Nagyon gyengéden
kitágította a szálakat kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt
a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. Valamit ez a
könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy csak a megszületés,
kibújás küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak,
hogy repülni lehessen velük. Megrövidített életét a földön töltötte, sosem
ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán.”
Én úgy mondom, „nyitott kézzel szeretni”. Ez egy olyan tapasztalat,
ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében
kovácsolódva. Azt tapasztalom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit
szeretek, mivel, ha rákulcsolódom, rácsimpaszkodom, vagy
megpróbálom irányítani, azt vesztem el, amit megtartani próbálok.
Ha megváltoztatni próbálok valakit, akit szeretek – mivel úgy
érzem, én tudom, milyennek kellene lennie – akkor egy nagyon értékes
jogától fosztom meg: a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért,
választásaiért, létformájáért. Valahányszor ráerőltetem a kívánságomat,
vagy akaratomat, vagy hatalmat próbálok gyakorolni fölötte, megfosztom
a fejlődés, érés lehetőségétől. Birtoklási vágyammal korlátozom és
keresztezem, és teljesen mindegy, mennyire jó szándékkal.
Korlátozni és sérteni tudok a legkedvesebb óvó cselekedetemmel –
és védelmem, vagy túlzott figyelmem szavaknál ékesszólóbban mondja
a másik személynek: „Te képtelen vagy magadra vigyázni, nekem kell
veled törődnöm, rád vigyáznom, mert te az enyém vagy. Én vagyok
érted felelős.”
Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani
annak a személynek, aki szeretek: „Szeretlek, értékellek és tisztellek
téged. Bízom abban, hogy birtokában vagy, illetve ki tudsz fejleszteni
magadban egy olyan erőt, hogy mindazzá válj, ami lehetséges
számodra, ha én nem állok az utadba.
Annyira szeretlek, hogy teljesen felszabadítalak, hogy egymás
mellett járjunk örömben és bánatban. Együtt fogok veled érezni, ha sírsz,
de nem foglak arra kérni, hogy ne sírj. Törődni fogok a szükségleteiddel,
támogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni.
Mindig készen fogok állni, hogy Veled legyek a bánatodban,
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magányodban, de nem fogom azt elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy
figyeljek a szavaidra, azok jelentésére, de nem ígérem, hogy mindig
egyet fogok veled érteni. Néha dühös leszek, és akkor ezt olyan nyíltan
meg fogom mondani Neked, hogy ne kelljen különbözőségeink miatt
elutasítást, vagy elidegenedést éreznem. Nem tudok mindig veled lenni,
nem hallom meg mindig, amit mondasz, mert van, amikor magamra kell
figyelnem, magammal kell törődnöm – és ilyenkor is olyan őszinte leszek
veled, amennyire tudok.”
Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni azoknak, akiket szeretek,
akikkel törődöm, akár szavakkal, akár azzal, ahogyan létezem másokkal
és magammal. Én így hívom, „nyitott kézzel szeretni”.
Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól, de már
egyre jobban megy.
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Jagicza Józsefné
Nagyon szeretem a szolgálatot, a hivatásomnak érzem
A pásztói kórházban és az öregotthonban szolgálok napi nyolc
órában. Azért jelentkeztem és kezdtem el a hosszú tanulást, mert erre
hívott az Isten. Tudom, ez lehet, furcsán hangzik, de tisztán éreztem,
tudtam, hogy így van, meghívást kaptam. Olyan bizonyosság volt, hogy
amikor bementem a felvételi beszélgetésre, azt mondtam a férjemnek,
hogy meglepődnék, ha nem vennének fel. Ez a meghívás végig kísérte
az elmúlt éveket, a nehéz napokon átsegített és megadta az erőt, hogy
viseljem a terheket. Szeretném bemutatni a munkámat, a szolgálatomat
és így adni egy kis rálátást a szépségre, örömre, nehézségekre,
fájdalmakra, amik kísérik a napjaimat.
A pásztói Margit Kórház egy krónikus, rehabilitációs intézmény. A
rehabilitációs osztályokon általában három hetet, a belgyógyászaton is
egyet-kettőt, a krónikuson hónapokat töltenek a betegek. Egynapos
sebészetünk is van, ide ritkán hívnak. A betegeket általában hosszabb
ideig kísérem. Jelen vagyok az osztályokon, elfogadtak, sokszor szólnak,
melyik beteghez menjek, kinek van szüksége beszélgetésre. Ez azonban
nagyon dolgozó függő, kinek mennyi érzékenysége van a beteg lelki
szükségleteinek felismerésére.
Próbálok nagyon figyelni arra, hogy a betegnek mikor mennyi
segítségre van szüksége, ereje, hiszen mindannyian különbözőek
vagyunk. Beszélgettem egy fiatal, daganatos betegséggel küzdő nővel,
amikor kiderült a betegsége és bent volt a kórházban egy hétig. Mivel
ismerjük egymást, ez engem is nagyon megviselt. Nem tudtam mást
tenni, minthogy hordoztam a szívemben, és az imáimba foglaltam. Majd
az egyik héten ismét bekerült kezelésre, nagyon elesett, legyengült
állapotban volt. Máshoz mentem a szobába és ő elfordult, behunyta a
szemét. Nem tudott, nem akart beszélni. A férjével viszont tudtam, a
folyosón beszélgettünk. Elmesélte (bár úgy éreztem, tisztában van a
betegség lefolyásával), hogy mégis bízik a csodában – így mondta. A
hozzátartozónak is segítségre van szüksége, felém nem kell erősnek
mutatkozni. A remény nagyon fontos, soha nem szabad elvennünk.
Délután hazamehetett a feleség, még láttuk egymást, rám mosolygott,
elköszönt. Sokat jelentett a mosolya.
A rehabilitációs osztályokon sok a műtött, a sztrókos, az amputált
beteg. Ha megváltozik a testképünk, az, ahogy egészségesen kinéztünk,
és amit elvesztettünk, ennek az elfogadása mindig nagyon nehéz. Jó, ha
kialakul a beteg és köztem egy bizalmi kapcsolat, ahol kibeszélheti,
elpanaszolhatja, kidühöngheti a fájdalmát, hogy már semmi sem lesz
olyan, mint régen. Kapaszkodókat keresünk, miért érdemes küzdeni,
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dolgozni, hogy kikerüljön az ágyból, egyedül kimehessen a wc-re, hogy
visszakapja, újra kézbe vehesse az élete irányítását. Jó látni, hogy a
beszélgetéseink hogyan segítik, támogatják a betegeket a küzdésben. A
hozzátartozóknak, gyerekeknek, unokáknak, a szeretetkapcsolatoknak
óriási a jelenőségük. Mindig biztatom őket, jöjjenek a beteghez minél
gyakrabban, hogy érezze, ő nem teher a családnak, mutassák ki a
szeretetüket, és mondják is el neki. A rehabilitációra minden évben
visszajárnak a betegek, hiszen folytatni kell a kezeléseket, legalább
fenntartani az elért állapotot. Nagyon jó látni, hogy a kísért betegek
visszajönnek, újra találkozunk, elmesélik mi történt velük, hogy vannak,
hogyan alakult az életük, felvesszük a beszélgetés letett fonalát.
Próbálok mindig figyelni az Isten útmutatásaira, a Lélek hívására.
Többször előfordult velem, hogy a félemeletről mentem vissza egy
osztályra, ahová akkor nem is akartam menni, mert éreztem a hívást, és
megtaláltuk egymást a beteggel.
A krónikus osztályon mindig arról beszélgetünk, amiről a beteg
szeretne. Sokat jelent nekik a külön figyelem, apró segítség, hogy
érezzék, ők nem csak egy csavarok a gépezetben, egy ágyszám, hanem
igyekszünk megőrizni a méltóságukat. Ő most is egy tanárnő, egy
édesanya, nagymama, egy megismételhetetlen ember. Sokszor elmélyül
a beszélgetés, szóba kerül betegség, magány, a család, amelyet mindig
nagyon féltenek, hogy soha nem gondolta volna, hogy ide jut, hogy lehet,
itt kell majd meghalnia. Jó érzéssel kelek fel a beteg mellől, ha érzem,
könnyebben van attól, hogy kibeszélhette a benne lévő sokszor
nyomasztó érzéseket, félelmeket. Volt, aki megfogalmazta: „ez jobb volt,
mint az összes gyógyszer, amit beszedek!” Megtisztelő, ha valaki a
bizalmába fogad, vele lehetek akár a halálig is. Fogni a beteg kezét,
amíg meghal, nagyon nehéz, de a tudat, hogy nem kellett egyedül
meghalnia, erőt ad.
A hitem nagy támasz, ha szóba kerül, márpedig a halálra készülő
beteg esetében sokszor szóba kerül, megvallom, nekem a hit mit jelent,
hogyan élem az életemet, honnan merítem az erőmet. Nagy öröm, ha a
betegnek, bármilyen vallású is, élő istenkapcsolata van. Ha katolikus és
eljut odáig, hogy szóljak az atyának, szeretné felvenni a szentségeket,
megnyugvással tölt el. Sokan elmesélik, milyen volt gyermekként
templomba járni, ministrálni, ezek mély nyomot hagytak bennük. Mindig
elmondom, az Istenhez mindig visszatérhetünk, amíg élünk, Ő vár ránk.
Többen voltak, akik 40-50 év után járultak újra szentségekhez. De ezt
nem szabad erőltetni, a betegnek kell eljutnia odáig, szinte megérnie rá,
hogy vágyódjon az Isten után. Rendszeresen jönnek be az atyák a
betegekhez, én pedig előkészítem az útjukat. Minden szerdán szentmise
vagy igeliturgia van a kórház kápolnájában. Ezen a napon végigjárom a
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kórházat, és szólok a mindenkinek, öt órakor szentmise lesz. Az
önkéntes beteglátogatók segítenek felkísérni a betegeket a kápolnába,
és azt is jelzik, ha egy beteget a kórteremben kell ellátni szentségekkel.
A kórházi szentmise nagy ajándék a betegeknek. Sok idős, legyengült
beteg ide még fel tud jönni a lifttel, de otthon már nem jut el a
templomba.
Szerettem volna megmutatni egy szeletét ennek a szolgálatnak,
hogy a betegekkel való foglalkozás, beszélgetés, kísérés a nehézségek
mellett, mennyi örömet, jó érzést, megerősítést ad, ami támogat abban,
hogy még sokáig mellettük lehessek!
(JAGICZA JÓZSEFNÉ LELKIGONDOZÓ A PÁSZTÓI MARGIT KÓRHÁZBAN
ÉS AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN)

A PÁSZTÓI KÓRHÁZ KÁPOLNÁJÁNAK TABERNÁKULUMA.
RAJTA A MENNYEI JERUZSÁLEM KAPUI ÉS A BÁRÁNY – VÖ. JEL 21.
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Mit jelent számomra a lelkigondozó jelenléte a kórházban?
Nem ismertem a kórházi lelkigondozók feladatkörét. Azt hittem,
hogy amolyan vallási hittérítésről van szó. Ám amikor kórházba kerültem,
az egyik kedves lelkigondozó megkeresett és elbeszélgetetett velem.
Azóta is tartom vele a kapcsolatot, hiszen mély benyomást tett rám,
ahogyan velem foglalkozott, ahogyan és amikről elbeszélgettünk. Úgy
érzem, hogy a lelki beállítottsága, Istenbe vetett hite, mély együttérző
képessége volt az, ami a lelkemet megérintette.
Nehéz helyzetben voltam testi-lelki viszonylatban is. Akkor keresett
meg, amikor a legnagyobb szükségem volt valakire. Nagyon jólesett a
jóindulata és az, hogy éreztem, lelkileg is mellettem van és tényleg
együttérez velem. Ez nagyon jólesett és nagy szükségem is volt rá. Úgy
éreztem, nem hivatalból jön beszélgetni, hanem mint egy jó barát. Ez
nagyon sokat számított nekem! Ezen felül úgy éreztem, mintha maga
Jézus küldené el hozzám, hogy segítsen. Minden beszélgetésünk
alkalmával azt éreztem: az Úr küldi hozzám!
Hálákat adtam Istennek minden látogatása után, hiszen lelkileg
pozitívan feltöltődtem, és Urunk gondoskodó szeretetének bizonyítékát
láttam minden látogatásakor. Ez nem kívülről jövő bizonyíték volt, hanem
belülről, a lélekből jött. Lélekből hozta Urunk szeretetét és lelkileg vettem
is át az Ő üzenetét!
Ezen lelki dolgok csak úgy lehetségesek, ha a lelkigondozónak élő,
állandó kapcsolata van az Úrral! Ezt éreztem kezdettől fogva. Olyan volt
számomra a nehéz helyzetemben, mint egy kedves követ a
Mindenhatótól.
Aki emberileg is oda tud jönni a beteg mellé, igazán érdeklődve,
segítő szándékkal, azt megérzi a beteg! Megérzi, mert a beteg lelkilegérzelmileg nagyon érzékeny az elesettsége miatt. Kapaszkodót keres az
ember ilyenkor, olyant, aki megérti, meghallgatja, és aki a segítő karját
nyújtja felé. Az, hogy ezzel együtt elhozza Jézust is külön nagy ajándék!
Az Úr szeretetének, gondoskodásának érzete, hogy nem felejtett el
bennünket, hihetetlen nagy ajándék ily esetekben! És hiszem, amint
tapasztaltam is, hogy valójában a mi Urunk küldi hozzánk, betegekhez a
lelkigondozót, ha mint írtam, a lelkigondozónak élő hite és kapcsolata
van Vele!
Számomra sokat jelentett mindez. Ezért értékelem pozitívan ezen
szolgálatot. Ám fontos, hogy a lelkigondozók szoros kapcsolatot
ápoljanak az Úrral, így lehetnek valódi követei is, akik elhozhatják az Ő
megnyugtató, gondoskodó szeretetét! Aki ily beállítottságú, az közel is
tud kerülni a beteg ember lelkéhez, és így enyhül az elesettség,
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magányosság érzése. Van mellette valaki, aki barátként jön oda, és ez
nagyon, de nagyon jó érzés, csökkenti az elesettség, olykor
reménytelenség negatívan nyomasztó gondolati és érzelmi állapotát!
A magam részéről a saját tapasztalataimat írtam le. Úgy érzem, a
saját tapasztalat mutatja be leghűebben a lelkigondozás kérdést. Adjunk
hálát a gondozók mellett az Úrnak, akivel együtt lehet csak igazán ellátni
e feladatkört. Figyelve a menny Fejedelmére, a mi szerető Megváltónkra!
Üdvözlettel
(E-MAILBEN ÉRKEZETT VISSZAJELZÉS A LELKIGONDOZÁSRÓL)

Isten ajándékának tekintem a kórházi lelkigondozást
Isten ajándékának tekintem a kórházi lelkigondozást.
Áldom és tisztelem, aki kitalálta, megvalósította.
Sok szeretettel, tisztelettel törődnek a betegekkel.
Különös kontaktus tud létrejönni köztük és a betegek között.
Megismerkedés után az ember úgy kinyílik velük szemben,
hogy sok olyat megbeszél velük, amit még otthon sem tud elmondani.
Köszönöm, hogy biztosították őket nekünk, betegeknek!
Hálával és szeretettel kívánom nekik munkájukra Isten áldását és
szeretetét!
(KÉPESLAPON ÉRKEZETT KÖSZÖNET SZOLGÁLATUNKÉRT)

A SALGÓTARJÁNI KÓRHÁZ PARKJÁNAK EGY RÉSZLETE
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Jéger Sándorné
Veronika kendője
Miért ez a cím? Szolgálatom kezdete előtt a lelkigondozói képzés
záróvizsgáján azt a kérdést tették fel, hogyan képzelem el majd a
szolgálatomat, hogyan szeretném küldetésemet végezni? Előttem egy
gondolat volt: szeretnék Veronika kendője lenni. Megérintettek Reményik
Sándor sorai: „Legyek a kendő, mely könnyet töröl, / Legyek a csend,
mely mindig enyhet ad.”
Gyökössy Endre így írt erről: „Tedd, ami csak telik a szívedtől!
Olykor csak egyetlen mozdulat, egy szemvillanás, amivel
együttérzésünket fejezzük ki, már a krisztusi program megvalósítása
lehet. Egy Veronika kendője.” – Igen. Ez egy csodálatos program.
Két helyen voltam lelkigondozó. Egy honvédségi betegotthonban,
majd a jelenlegi kórházban. Van összehasonlítási alapom a kórházi és a
betegotthoni szolgálat között. Az otthonban hosszú időt vannak a
betegek, sokszor életük végéig. A kórházban a gyógyulási időt töltik, a
műtét vagy kezelés után rövidesen otthonukba térnek vissza. Így a
kapcsolat is más. Mindkettőnek meg van a maga szépsége. Rám nagy
hatással van a betegek irányában végzett segítő kapcsolat.
Nap mint nap megélem, hogy mit jelent ez a beteg számára. Az az
érzés, hogy nincs egyedül, nincs magára hagyva, talál meghallgatást,
együttérzést, van útitársa, van „embere” (vö. Jn 5,7).
Többször jut eszembe Batthyány-Strattmann László gondolata: „A
beteg Isten jóságából Cirenei Simonná tesz engem, mert segítek
Krisztus keresztjét hordozni, a felebarát keresztjét a felebaráti szeretet
által.”
Hálát adok a Jóistennek, hogy segíthetek a keresztviselésben,
hogy „Veronika kendője” lehetek, mint egy „lelki nővérke”. (Így szólított
egy alkalommal egy beteg házaspár.) Lelkigondozói tevékenységemet a
gyógyító tevékenység szerves kiegészítőjeként élem meg.
Ez a küldetés az én saját életemre is nagy hatással van. A sokszor
kiszolgáltatott beteg sorsán keresztül átértékelődik az én életem is. Több
értelmet tudok adni az időnek. Talán – koromnál fogva is – jobban
elfogadom az élet végességének tudatát. Azt, hogy a betegen keresztül
magam is szembe tudjak nézni a különböző élethelyzetekkel. A
betegséggel, a tehetetlenséggel, a halállal, akár a saját halálommal is.
Jobban bele tudom magamat érezni az ő helyzetükbe, jobban együtt
tudok érezni. Milyen sokszor mondom együtt a beteggel: „Istenem!
Legyen meg a te akaratod!” Hányszor töröltem könnyet, verejtéket,
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adtam erőt, megnyugvást. A hit és az imádáság erejével még sok
feladatom van, ahogy a vers is mondja: mindig csak adni.
(JÉGER SÁNDORNÉ LELKIGONDOZÓ A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZBAN)

Mindig csak adni
Az öreg kút csendesen adja vizét...
- így telik minden napja.
Áldott élet ez! - fontolgatom;
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet,?
Belenézek..., tükre rám ragyog;
'Hiszen a forrás nem én vagyok
Árad belém,! Csak továbbadom
frissen, vidáman és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém. Krisztustól kapom.
Egyszerűen tovább adhatom.
(KLEEMAN UTÁN NÉMETBÕL FORDÍTVA)
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Kiss Tiborné
Sok élettörténettel ajándékoztak meg a betegek
Immár 14. éve, hogy főállású lelkigondozóként szolgálhatok a
betegek között. Az előző két munkahelyemen is beteg emberekkel
kapcsolódott össze a hivatásom. Már akkor is próbáltam arra figyelni,
hogy az adott kötelességemen túl a lelki szükségleteikkel is törődjek.
Rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy meghallgassuk
embertársunkat, pedig erre akkor is nagy szükség van, ha egészségesek
vagyunk. A betegség, a kiszolgáltatottság időszakában még inkább,
hiszen ebben az állapotban a szenvedés okozta lelki krízis a gyógyulást
is nehezíti.
„Merjünk leülni valaki mellé és megkérdezni: - Hogy vagy? – és
fogja mondani, csak legyen rá időnk, szívünk és szeretetünk
végighallgatni! … a ma emberének lassan már mindene van – csak
embere nincs. Olyan embere, aki megáll mellette és megkérdezi: – Hogy
vagy? – És nem siet tovább, hanem megvárja és meghallgatja a választ.
Sőt mondani tud és mer valamit. Ha manapság van sajátos
szamaritánus-szolgálat, akkor ez az! A bújában, bajában,
elmagányosodottságában az élet peremére sodródott emberrel való
mentő-foglalkozás…” (Gyökössy Endre)
„Ha egy embert megértenek, akkor az az ember tartozik
valahova…” (Rogers)
Az elmúlt hosszú évek során, amikor is próbáltam megértő,
együttérző útitársként a betegek mellé szegődni, a lelkigondozói
beszélgetések alkalmával, sok-sok élettörténettel ajándékoztak meg a
betegek, megtisztelve a bizalmukkal. Mindazok a félelmek, szorongások,
amiket megosztottak velem, a mélységek, az örömteli pillanatok, amiket
együtt megélhettünk, reményeim szerint, alkalmat teremtettek arra, hogy
értelmet találjanak életük eme nehéz időszakában. Ezek a találkozások
sok mindenre megtanítottak és tanítanak a mai napig is. Leírhatatlan
ajándékok ezek!
A jelenlegi szolgálati helyemen, az Irgalmasrendi Kórházban sok
olyan beteggel találkozom, aki élete utolsó hónapjait tölti itt. Sokuknak a
kiszolgáltatottság mellett a teljes magányossággal is szembesülniük kell.
Az életnek ez a szakasza különösen sok kegyelmi pillanatot tartogat, ha
teljes odafordulással jelen tudunk lenni. Nem könnyű, sok esetben a
tehetetlenség érzése vesz erőt rajtam. Naponta, imában az Úr elé
viszem a rám bízottakat, de van olyan is, akit évek óta hordozok
imákban. A Jóisten kegyelméből és a betegek szeretetétől mindig kapok
erőt a folytatáshoz. Nap mint nap megtapasztalom, hogy micsoda erő
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rejlik egy kézfogásban, egy mosolyban, egy közösen elmondott imában
és sokszor a hallgatásban. Amikor már „csak” hallgatunk. Sokszor
megtapasztalhatom, hogy a halál felé tartók mellett hallgatni különleges
feladat…
(KISS TIBORNÉ LELKIGONDOZÓ A VÁCI IRGALMASRENDI KÓRHÁZBAN)

Áprily Lajos
Így kellett volna
Így kellett volna: meg-megállni,
virágaidat megcsodálni.
Kezed többször kezembe fogni,
mosolygásodra mosolyogni.
Súlytalan szívvel útrakelni,
erdőn madarakat figyelni.
Patakos réteken derülni,
sárkányok útját kikerülni.
A vadméhekkel kóborolni,
s dalolni, mindig csak dalolni...
Jaj, örömet ritkán fogantam,
ágyásaidon átrohantam.
Életednek vihara voltam,
íriszeidet eltiportam.
Játékaidat összetörtem,
dal-csecsemőimet megöltem.
Fekete gondok közt tanyáztam,
feltört kezemmel kútat ástam.
A sárkányokkal viaskodtam,
királylányig sosem jutottam.
Ha roskadoztam, vizet adtál,
szelídségeddel megitattál.
S ha te sem tudtál csendet adni,
a fényességes nagykapun
sötéten fogok átrohanni.
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Hirling András
A lelkigondozói szolgálat munkája
Az elmúlt 15 évben végigkísérhettem a kórházi lelkigondozók
munkáját, fejlődését. Emlékszem a 70-es, 80-as évekre, amikor Kerényi
Lajos atya „szökött be” a kórházba a súlyos betegekhez, haldoklókhoz.
Ez az ellátás most már 15 éve szervezetten, csapatmunkával működik.
Ezt a „team munka” fogalmat nem kerülhetem meg, mert ez lehet a
következő 15 év sikerének egyik záloga. Azt gondolom, hogy együtt kell
működni a nővérekkel, a kórházi csapattal a beteg érdekében. A feladat
közös: a beteg, kiszolgáltatott ember ellátása. Ezt a feladatot már a
Bibliában is megírták: „nincs emberem, aki levinne a vízhez!”
Ebben a munkában a testi és lelki szükségletek ellátását nem
szabad élesen szétválasztani, hogy a szolgálat munkatársai csak a
spirituális ellátást vállalják. Egy pohár víz, a párna megigazítása a beteg
feje alatt a kapcsolatteremtés első lépése lehet. Fordítva is igaz, hiszen
a szakdolgozók egy-egy biztató mondattal a vizsgálat vagy a műtét előtt
megerősíthetik a beteget. Különösen igaz ez a súlyos vagy terminális
állapotú beteg ellátása során, melyet sokszor tapasztaltam mindkét váci
kórház munkatársaitól.
A lelkigondozók dr. Faragó Artúr atya irányításával és a napi
gyakorlati munkával felnőttek a feladathoz. Végig lehet nézni a másfél
évtized fotóit és visszaemlékezni.
Simon András írja: „valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint
megerősíteni őt élete értelmében." Megerősíteni a beteget földi élete,
szenvedése és megváltásunk hitében.
Kerényi Lajos atya régen a KRESZ-táblák, lámpák fontosságáról
beszélt, melyek segítik a közlekedést, és a tíz parancsolat
útmutatásához hasonlóan rendet teremtenek. Egy kis csokor idézettel
(KRESZ-táblával) szeretném köszönteni a szolgálat minden tagját:
lelkigondozókat és önkénteseket.
„Akkor szeress, amikor a legkevésbé érdemlem, mert akkor van rá
nagy szükségem.” (kínai mondás)
„Az atomizált embernek nincs ideje, mert nincs szeretete. A
szeretet és az idő összetartozik. A szerető ember megáll a másik ember
és a dolgok előtt és időt szán rájuk - és ez a szeretet. Még egyszer: az
idő és a szeretet összetartozik. Isten szeretetből küldte el Fiát az
időben.” (Max Picard)
„Szeretettel kérlek benneteket, hogy szeressétek egymást,
figyeljetek egymásra, merjétek megosztani egymással gondjaitokat,
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örömeiteket, a szellemi, lelki, anyagi javaitokat is... Adjatok egymásnak
figyelmet, szeretetet, törődést, adjatok jó tömött, túláradó mércével és
meglátjátok nektek is ugyanolyan mércével fognak visszamérni..." (Böjte
Csaba)
(DR. HIRLING ANDRÁS HÁZIORVOS, A VÁCI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ VOLT IGAZGATÓJA)

Reményik Sándor:
Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
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Koplányi János
Soha nem kezdtem úgy a hetet, hogy mikor lesz már péntek
Isten kegyelmét, Jézus szeretetét, Szentlélek segítő erejét élhetem
meg mindennap a betegeken (Isten gyermekein) keresztül. Szeretném
bemutatni, hogy miért öröm, hogy miért szeretem a szolgálatomat.
Sok lelki kincset kapok, egyik ilyen ajándék a bizalom. Kezdet
kezdetén bementem egy kórterembe, köszönés után egy ágyban
fekvőhöz mentem. Nem ismertem, ezért bemutatkoztam és
megkérdeztem, hogy leülhetek-e és beszélgethetünk-e? Hála Istennek
igen volt a válasz. Megkért, hogy imádkozzunk, és ez a Szentírásból
való olvasást is jelentette, ezek minden alkalommal hozzátartoztak a
beszélgetésünkhöz. Egy alkalommal ketten voltunk a kórterembe,
jelezte, hogy szeretné fájdalmas titkát elmondani, amelyet még senkinek
sem mondott el. Nagyon meglepett, de a bizalom felülmúlt mindent.
Köszönöm, hogy érdemesnek tartott rá.
Megismerkedéskor számomra fontos, hogy az illető vallásos-e,
melyik közösséghez tartozik. Egyik beszélgetésből megtudtam, hogy
nem katolikus, a felekezetéből nem látogatja senki. Rendszeresen
beszélgettünk, imádkoztunk, s közben bensőséges kapcsolat alakult ki
köztünk. Szentkúti zarándokutamon vásároltam ajándékba Szűzanya
képeket az osztály nővérei és betegei részére. Neki igekártyát vettem.
Következő találkozásunkkor akartam átadni a kártyát, azonban ő inkább
egy Mária képet választott. Az ablak párkányára tette, hogy ágyából is rá
tudjon tekinteni. Nem úgy gondolok erre, mint megtérítésre, hanem mint
a Szentlélek csodájára.
Másik alkalommal írtam össze a gyónókat, áldozókat. Az egyik
beteg jelezte, hogy ő már 30 éve nem járult szentségekhez.
Beszélgetésbe kezdtünk, elmondta, hogy miért nem járt templomba, bár
gyermekkorában ministrált is, de mára már mindent elfelejtett.
Megerősítettem, hogy nincs mitől tartania, az atya mindenben segíteni
fog, ekkor láttam szemében a reményt. Az atya megérkezett, leült az
ágyához elhelyezett székre, és a beteg gyónt, áldozott, e találkozást is
Isten kegyelmeként éltem meg.
A lakók mindig kérdezik, mikor lesz szentmise, fontosnak érzik,
hogy énekekkel is készüljünk, és akár egy óránál hosszabb próbát is
tarthatunk, látom és érzem a lelkesedésüket. Vallását nem gyakorló is
szívesen jön közénk énekelni, ezek az alkalmak tisztítják és felemelik a
lelküket.
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A zarándoklatokat is lelkesedéssel fogadják, várakozva
kérdezgetik, hova megyünk és mikor. Utána sokáig emlegetik, hogy
milyen jó volt, újra és újra beszélgetünk róla.
Balassagyarmaton, a Szent Erzsébet Idősek Otthonában is
látogattam a lakókat önkéntesként, hétfőtől péntekig. Egyéni
beszélgetéseken túl még rendszeres imaórákon keresztül is átélhettem
Isten ajándékait a közösséggel való imádságos együttlétben.
Isten kegyelméből 12. éve végzem a szolgálatot. Soha nem
kezdtem úgy a hetemet, hogy mikor lesz már péntek, egyik pénteken
sem gondolom arra, hogy mikor lesz vége a napnak. Vannak napok,
mikor nagyon elfáradok, de hála Istennek, elkeseredve soha nem
mentem haza. Érzem a Mennyei Atya és Jézus lelkesítését a
Szentlelken keresztül!
(KOPLÁNYI JÁNOS LELKIGONDOZÓ LUDÁNYHALÁSZIBAN, AZ IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ
OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETBEN)

AZ OTTHON LAKÓI ELŐADTÁK A VÁCI PÜSPÖKSÉGEN TÁRSUK, LÁZÁR LÁSZLÓ „LÉLEKKEL
LÁTNI” C. MUSICAL OPERÁJÁT 2013. AUG. 31-ÉN, SZOLGÁLATUNK VI. SZAKMAI NAPJÁN
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Mák Noémi
Isten gondoskodó szeretetének eszközei lehetünk
Tavaly veszítettem el szeretett Nagyszüleimet, akik jó példával
jártak elöl és számomra erős motivációt adtak ahhoz, hogy idős és beteg
emberekkel együttérezzek és segítsem őket. Nagymamám kiváló
pedagógus volt, és mind a hat testvérét végig kísérte és támogatta az
onkológiai betegséggel való küzdelemben, együttérző és melegszívű,
gondoskodó személyiség volt. Nagyapám támogatta a teológiai
tanulmányaimat, büszke volt rám, hogy hittanárnak tanultam. Ő
hegedűművész volt, nagyon érzékeny és mély érzésű ember, aki
önzetlen szeretettel viseltetett irántam. Nagyszüleim 60 évet éltek le
egymás mellett, szeretve és támogatva egymást, ez szintén példaértékű
volt számomra. Anyukám ideg-elme szakápolóként szintén inspirálóan
hatott rám, hogy ezt a hivatást válasszam. A teológiai tanulmányokra
épült rá a lelkigondozói továbbképzés, így kapott nevet az a hivatás, amit
már hospice önkéntesként is próbáltam gyakorolni.
Hospice tanfolyamra jártam és önkéntesként jártam be a krónikus
belgyógyászatra. A lelkigondozói továbbképzés gyakorlatai is tovább
mélyítették elhivatottságomat az idős és beteg emberek felé. 2006-ban
kezdtem meg a kórházi szolgálatomat először Cegléden, majd
Balassagyarmaton. Sok beteget kísérhettem. Nagy megtiszteltetés és
öröm volt számomra, hogy a bizalmukba fogadtak és pozitív
visszajelzéseikkel erősítették bennem az elkötelezettséget. A
legmegrázóbb volt a saját nagyszüleimet kísérni és támogatni, minden
képességemmel. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy erőt adott ehhez a
küzdelemhez, hogy meg tudtuk őrizni a reményt és az Istenbe vetett
bizalmat mindvégig.
Szeretem a hivatásom, amit a Jóistentől kaptam és hálás vagyok
Neki, hogy erőt ad hozzá a mindennapokban. Lelkileg akkor nehéz,
amikor magam is fájó szívvel gyászolok, de úgy érzem, a betegek
jósága, meleg tekintete erőt ad nekem is. Nagyon sok arc jelenik meg
előttem, mikor azokra gondolok, akiket kísérhettem. Hiszem, hogy
nincsenek véletlen találkozások, a Jóisten adja utunkba azokat a
személyeket, akiket ránk bíz. Öröm és hála tölti el a szívemet, ha rájuk
gondolok. Sokat tanultam tőlük: a szeretetben való elmélyülést egy
életen át tanuljuk.
Értelme és értéke van a betegek közt végzett szolgálatnak, hiszen
a személyközpontú, együttérző és szeretetteljes törődéssel Isten
gondoskodó szeretetének eszközei lehetünk. Ő küld minket, ad erőt és
lelkesedést, hogy lelki kifáradás nélkül, hittel és reménységgel tudjuk
látogatni szenvedő embertársainkat. Mindig öröm volt számomra, amikor
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segíteni tudtam vagy csendes jelenléttel foghattam valakinek a kezét. A
nonverbális kommunikációnak is nagy szerepe van a kómában fekvő
betegek körében is, ők hallanak minket és érzékelik, amit körülöttük
teszünk. A csendes imát is megérzik.
A krónikus osztályokon lévő idős betegek mindig szeretettel
fogadnak és várnak, számítanak ránk. Jó érzés megtapasztalni a team
munka örömét, hisz az önkéntesekkel együttműködve végezzük a
szolgálatot, így a kórház minden osztályára el tudunk jutni. Az atyák heti
rendszerességgel járnak, és szentségi ellátást biztosítanak.
Megnyugtató a tudat, hogy így minden beteghez, aki igényli, eljut a
lelkiatya.
Lelkigondozó
társammal
megbeszéljük
mindig
az
elakadásokat, gondokat, így szakmailag is segíteni tudjuk egymást.
Nagy ajándék az a Jóistentől, ha az ember azt a szolgálatot
végezheti, amit szeret, és ami sok örömet és meglepetést tartogat.
Vannak megrendítő pillanatok is, de Isten mindig ad erőt és sugallatot,
hogy a krízishelyzetekben mi a teendő, hogyan és mivel segíthetünk.
Nagyon fontos tehát a szolgálat megkezdése előtti „be- és
kimosakodás”, ahogy Gyökössy Endre írta, hisz fel kell készülni
lelkiekben, az otthoni gondokat kint kell hagyni illetve nem szabad
hazavinnünk a kórházi problémákat. Nagyon fontos a saját lelki
egészségünk védelme is, hogy hosszú távon tudjunk jól és hatékonyan
működni. Ebben segít a rendszeres Istennel ápolt imakapcsolat, a
szentmisére és lelki napokra járás.
Köszönöm Istennek, hogy meghívott erre a szolgálatra és segíteni
tudunk azoknak, akik szeretnék megosztani velünk örömeiket,
gondjaikat, akik szeretnének könnyíteni a Lelkükön, hogy tovább
tudjanak küzdeni.
(MÁK NOÉMI LELKIGONDOZÓ A BALASSAGYARMATI DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZBAN)

NÓGRÁDSIPEKI ISKOLÁSOK BETLEHEMEST ADNAK ELŐ A KRÓNIKUS TÜDŐOSZTÁLY BETEGEINEK
A BALASSAGYARMATI KÓRHÁZBAN 2015. DEC. 18-ÁN
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