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Teréz szoba 

 
 

 
 
 
 
    A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet, valamint a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi 
Szolgálatának tizenéves kapcsolatában a betegek spirituális igényei miatt egy végleges helyiség, 
úgynevezett imaszoba kialakítására került sor 2016-ban a kórház épületén belül, ami iránt egyre növekvő 
volt az igény, hiszen bizonyos lelki és hittel kapcsolatos kérdések mindenképpen erőteljesebben kerülnek 
elő a betegség ideje alatt, illetve annak következtében. 
 
    Az imaszoba egy elvonulásra alkalmas helyiség a lelkiekben külön támogatásra és / vagy imádságos 
lehetőségre is vágyók számára, mely a kórházi lelkigondozói szolgálat szakmaiságát is segíti, hiszen ott 
elvonultan a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi intézmény bármely dolgozója megtalálhatja azt 
az intimitást, amely a saját őt feszítő életkérdéseinél is segíthet a válaszok megtalálásában.  
    
 2017. februárjában a Betegek XXV. világnapjának apropójából ez a kórházi imaszoba a betegek és 
hozzátartozóik, valamint a dolgozók javaslatára, a különböző itteni intézményi kollektívák szavazása után 
nevesítődhetett is, miszerint a sokak által életében is tisztelt, a rászorultakért és a betegekért végzett 
szolgálatában világnézeti, vallási és felekezeti határok nélkül elköteleződött Kalkuttai Szent Terézről, 
vagyis Teréz anyáról elnevezve ezt követően "Teréz szoba"-ként várja a lelki támogatásra, vagy „csak” 
lelki elcsendesedésre vágyókat. 
 
    A finom hangulatú szertartás Dr. Rudner Ervin főigazgató főorvos részvételével zajlott, mely során Dr. 
Faragó Artúr kórházlelkész szentelte meg a helyiséget, a kórház lelkigondozói szolgálatában 
tevékenykedő segítők kis megemlékezésével. 
 
 
  Az albán származású, 1910. aug. 26-án született és 1997. szeptember 5-én elhunyt, 1979-ben Nobel-
békedíjjal kitüntetett, majd halála után 2003-ban boldoggá, 2016. szeptemberében pedig szentté avatott 
Kalkuttai Teréz szerzetesi élete és munkássága, illetve az általa alapított Szeretet Misszionáriusai rend 
tevékenysége azt közvetíti az egész világ felé, hogy másokon segíteni nem mechanizmus dolga, hanem 
személyes odaadást és személyes szeretetet kívánó szolgálat. 
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  Teréz anya szolid és mégis sokat adó útmutatásainak ismertetései, valamint a gitáros éneket követően 
maga a Váci Egyházmegye itt szolgálatot teljesítő kollégái is Teréz anyától találtak rá szolgálatuk 
mottójára: 
"Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb 
volna a tenger."  
 
 
A bensőséges imaszoba nevesítés és a február 11-ei Betegek világnapja alkalmából kórházi misén is 
megemlékezhettünk saját intézményünk betegeiről, valamint a betegekkel közösen az egészségügyi 
intézmény valamennyi dolgozójáért is hálát adhattak a részt vevők. 
 
 

Szolnok, 2017.febr.15. 

 

                                                                                           Dénesné Fekete Hédi – klinikai lelkigondozó 
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