Kórházlátogatói Hírlevél
2012. október
A 2012-es év elején gyülekezetünkben lelkes, szolgáló önkéntesekből
alakult egy kórházlátogató csoport, mellyel minden hónap harmadik kedd
délelőttjén a Nyírő Gyula Kórház krónikus osztályán fekvő betegekhez visszük Isten
Igéjét. A nyári pihenés után következő látogatásunk szeptember 18-ára esett. A
kórház szociális munkása nagy örömmel várt bennünket, hogy ismét számíthat
jelenlétünkre, szolgálatunkra. Istennek hála, Irénke Nénivel bővült kis csapatunk
létszáma.
Ismét rövid áhítat, és imádság után kezdtük szolgálatunkat. Ahogy beléptünk a
kórtermekbe, több helyen jelezték, hogy emlékeznek ránk, s nagyon hiányoztunk a
nyári hónapokban! Volt olyan is, aki megtudva, hogy megyünk, egy másik
osztályról, a kórház szociális munkásán keresztül jelezte, hogy nagyon el van
keseredve, s feltétlen látogassuk meg. Hozzá ketten mentek, s a vigasztaló
beszélgetéssel, Isten Igéjével sikerült magány-érzetén enyhíteni.
Több gyülekezeti tagunkról megtudtuk, hogy azon a napon a kórház betegei, így őket
is meglátogattuk. Egyikük szobatársa, hallva a beszélgetést, provokáló kérdéssel jött
hozzánk, miszerint „őt Isten nem szereti”. Neki munkatársunk, és a velünk levő
lelkész együtt tettek bizonyságot Isten szeretetéről, és a bennük levő reménységről. A
beszélgetés végére negatív hozzáállása csökkent, s várja a következő látogatást.
Minden egyes kórházi látogatásnál újabb és újabb kihívások várnak ránk, de Isten
megáldja szolgálat-készségünket, erőt és áldást ad aznapra, melynek átélése,
megtapasztalása további erőt és feltöltődést ad a szolgálattevők mindennapjaira.
Kedves Testvérünk! Sok szeretettel hívjuk és várjuk, hogy csatlakozzon közénk!
Óriási szükség van az általunk nyújtott szolgálatra. Nem csak a betegek várnak nagy
szeretettel, hanem a kórház dolgozói és az igazgató is pozitív véleménnyel van
tevékenységünkről. Emellett szükség van még ránk az Empátia Gondozóházban is,
ahol október 11-én kezdtük meg a betegek látogatását.

Kórházlátogatás következő időpontja: Október 16., kedd: 9.30 órakor
Találkozó: Nyírő Gyula Kórház könyvtára előtt (2. emelet)
Bővebb információ és jelentkezés:
- Vasárnap istentisztelet után
- A lelkészi hivatalban hivatali időben
- Elérhetőségeinken: T: 350-86-59, www.frangepan.hu,
frangepan.diakonia@gmail.com
facebook: Angyalföldi Református Egyházközség
Bartal Zsuzsanna, diakónus
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