Füzesi Kornél kórházlelkész
Beszámoló a 2012-es évről
2012. szeptember 1-ével vetten át a békéscsabai Réthy Pál Kórház és Rendelőintézetben a kórházlelkészi szolgálatot Liptákné Gajdács Máriától.
Miután Kondor Péter esperes úr, Kutyej Pál Gábor lelkész úr és Liptákné Gajdács Mária
lelkésznő bemutattak a kórház főigazgató főorvosának, dr. Becsei Lászlónak, felvettem a
kapcsolatot a város más felekezetű lelkészeivel. Bemutattak, bemutatkoztam a kórházi vezetés többi tagjának, a főnővéreknek, valamint az osztályvezető főorvosakat egyesével felkerestem bemutatkozás és kapcsolatfelvétel céljából.
Közben a kórház megfelelő működéséért felelős osztályok és szervek – minőségellenőrzés, anyaggazdálkodás, leltár, raktár, informatikai, mosoda – dolgozóival is megismerkedtem.
Felkértek, hogy elődömhöz hasonlóan tagja legyek a fegyelmi ügyekkel foglalkozó etikai
bizottságnak.
A decemberi „Adventi gyertyagyújtás” áhítatot tartottam a kórház dolgozóinak.
Mindennapi munkám során a dokumentáció, a levelezés mellett fő feladatomnak tartom,
hogy kórházi osztályokat és az igazgatási épületet járva keressem a lelkigondozói beszélgetésre való alkalmakat, melyek során összesen 55 beteget, illetve hozzátartozót, valamint
52 kórházi dolgozót volt lehetőségem meghallgatni.
Továbbá részt vettem a kórházlelkészeknek szervezett alkalmakon, valamint az egyházmegyei eseményeken, mint pl. lelkésziktatás, lelkészi munkaközösség.

Tervek a 2013-as évre
Fő feladatomnak továbbra is a lelkigondozói-, lelkipásztori meghallgatást tartom. Elsősorban a meghallgatást, mert ez által részévé lehetek a másik, mások életének. Így teremtve meg a bizalmi légkört lehetőségem nyílik arra a fajta hitvallásra, amely nem jut
disznók elé vetett gyöngy sorsára, hanem az alkalmi vigasz, erősítés, bátorítás, öröm mellett talán egyszer megtermi a maga gyümölcsét.
Fontosnak tartom, hogy ne csak az evangélikusokat, ne csak a keresztyéneket hallgassam meg, hanem mindenkit, aki igényli, aki hajlandó arra, hogy megossza velem életének
egy részét, akár a kórházban fekvő beteg, akár a kórházban dolgozó személyzet tagja.
Ahogy Pál apostol írta: „…mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9,20-23) Elsődleges célom nem a mennyiségi-, hanem a minőségi
munkavégzés; az erőszakosság helyett a szelídség; a sok beszéd helyett a megfelelő kérdések feltevése.
Terveim között szerepel a lelkészi munkaközösségen való rendszeres részvétel, a kórházlelkészi konferenciákon való részvétel és természetesen az önképzés.

