
Végzett hallgatók „ajánlásai” 

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzés 

 

„Nyugodt szívvel mondhatom, hogy valójában az egész életemet újraértelmezte, átrendezte 

az itt eltöltött tanulmányi idő. Néhány év nagy lelki és egyéb rendrakás után most sokkal 

jobban érzem magam a bőrömben, mint annakelőtte.” (református lelkész) 

„A továbbképzés az önismeretnek, az ember és Isten ismeretnek egy olyan teológiailag és a 

modern társadalomtudományok által is megalapozott képzését teremtette meg, ami 

mindnyájunk számára a megújulásnak és a felnőttkori elköteleződésnek a valódi 

inspirációjává válhatott.” (katolikus szerzetes)  

„Nagyobb felelősséggel és nagyobb tudatossággal lépek be a templomba imádkozni, mert 

tudom, hogy azok az idők, amiket ott töltök csendben, az azoké az embereké is, akikhez 

megyek és akikkel találkozom. Sokkal nagyobb felelősséggel keresem ezeket az időket, hogy 

valóban a legfontosabbat tudjam adni.” (katolikus hitoktató) 

"Nagyon gazdagító volt az ökumenikus csoportmunkában rácsodálkozni közös értékeinkre, 

felfedezni a közös célokat, és egymást támogatni elakadásainkban. Minél többet voltunk 

együtt, annál idegenebbnek tűnt a felekezetek közötti rivalizálás, vagy a mélyebb 

megismerés hiányából fakadó gyanakvás. Közösen készültünk embertársaink teljesebb 

megsegítésére." (evangélikus lelkész) 

„Szellemi sérültekkel dolgozom és a képzés segített jobban ráhangolódni a gyerekeknek, 

szülőknek a lelkivilágára. Közelebb kerültem a kollégákhoz is. Segített felismerni a 

határaimat, hogy mi az amiben nekem kell cselekedni, és mi az amiben nem tudok segíteni.” 

(katolikus hitoktató) 

„Az emberekre való rálátásom, hozzáállásom változott sokmindenben és hiszem, hogy a 

családom is meg a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam.” (református 

lelkész) 

„Azt hozta nekem ez a három év, hogy le tudtam mondani azokról a dolgokról, amik nem 

tesznek képessé arra, hogy lelkigondozóként dolgozzak.” (katolikus lelkész) 

„Számomra azért is különleges ez a lelkigondozói képzés, mert papi életem első éveit jeleníti 

meg. A szemináriumból kikerülve gyakorlatilag egyből ezen az úton haladhatok tovább, 

amely megerősít abban, hogy igenis az emberek személyes megszólítása, segítése nagyon 

szorosan része az én szolgálatomnak.” (katolikus lelkész) 

„Rengeteget adott ez a képzés, hogy saját életemben és a saját szerzetei közösségemben 

nagyobb biztonsággal és szeretettel tudjak jelen lenni, hisz ezzel is sokat foglalkoztunk, mert 

a lelkigondozói munka a kapcsolatoknak a rendezettségén, tisztaságán, valóságos emberi 

kapcsolatokon alapul. (katolikus szerzetes) 


