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REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
AZ ISKOLA ÚJRAINDULÁSÁNAK
20. TANÉVÉBEN

A tanév vezérigéje:
„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll
a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr
törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjelnappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely
idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja.
Minden sikerül, amit tesz.”
(Zsoltárok könyve: 1,1-3)
Összeállította:
Ablonczy Béla
református lelkész, vezető vallástanár

Debrecen, 2019. november 22.

A tanév vezérigéje:

„Boldog ember az, aki nem jár a
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csúfolódók székére, hanem az Úr
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törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
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1,1-3)

A 2019-2020-as tanévben az
Igeszolgálatokat négyen látjuk el.
Az ünnepi istentiszteleteket, valamint a
hétkezdő istentiszteleteket a Kossuth
utcai református templomban tartjuk.
(kivetítés PPT)
Tanár- és diák segítséggel)

1. Bevezető diakép: Köszöntés a 12. évfolyam nevében

(kivetítve)

(RP. tanár)
2. Bevezető Igeversek: Zsoltár 130,5-7

MBE tanár, (12.B ofő.) (A gyülekezet

áll)
3. Apostoli köszöntés: „Kegyelem néktek …” (A gyülekezet áll) Ablonczy
Béla ref. lelkész, vt., (12.A ofőh.)
4. Fennálló ének: 302. dicséret 1-5. verse: „Ó, népeknek, Megváltója…”
(kivetítve) (A gyülekezet ül)
5. Vers: Uram add, hogy készen legyek

Előadja: GA. 12.B tanuló

(A

gyülekezet ül)
6. Főének: 392. dicséret 1-5. vers: „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…
(kivetítve) (A gyülekezet ül)
7. Előfohász: „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1-2)
TP. tanár, (12.B ofőh.)

8. Igeolvasás, lekció: Máté ev.: 5,1-12

PE.

tanár

(12.A

ofő.)

(A

gyülekezet ül)
9. Előima:

(A gyülekezet áll) NKA. tanár, (12.C ofő.)

10. Igehirdetés előtti ifjúsági ének: „Tüzed Uram Jézus…” (kivetítve, MBE, RP)
(A gyülekezet ül)11.
11. Alapige, textus: Máté ev.: 5,9

Ablonczy Béla ref. lelkész, vallástanár

(A gyülekezet áll)
12. Igehirdetés
13. Utóima

(A gyülekezet ül)
HD 12.A, Fazekas Patrícia 12.B, TR. 12.C

14. Úri ima, Miatyánk (Mt 6,9-13)

(A gyülekezet áll)

VS. tanár, (12.C ofőh.) (A gyülekezet

áll)

15. Adakozás hirdetése
ül)

KR. 12.C tanuló, cserkész

(A gyülekezet

16. Ének: Adventi ének
12.C tanuló

Végh Orsolya Katalin

(A gyülekezet ül)

17. Áldás: A.B. a 12. évfolyammal közösen: „Isten
békessége,/ mely minden értelmet meghalad,/ meg fogja
őrizni szíveteket/ és gondolataitokat/ a Krisztus Jézusban./
Ámen.”
(A gyülekezet áll)

18. Záró ének: 398. dics. 1-5. v.:„Úr lesz a Jézus
mindenütt…” (A gyülekezet ül) (kivetítve, MBE, RP)
19. Záró diakép a 12. évfolyam nevében

(kivetítve) (Rácz Péter tanár)

Tanévkezdő tanári csendesnap
gyülekezetekben vendégként
iskolában
Tanévkezdő diákcsendesnap
gyülekezetekben vendégként
iskolában (Első lépés ker. zkr.)
Félévkezdő diákcsendesnap
ökumenikus (ev., bapt., adv.,
gk.,

rk.,

Iskolai hagyományok, rendezvények:
Egyházi- és hitéleti jellegű
tevékenységek
A 17. Matula-napok, eseményei, valamint az
iskolai ünnepségek, megemlékezések részben
hitéleti alkalmak is, melyeknek gyakori
helyszíne a DRK Oratóriuma, vagy a Kossuth
utcai Református templom illetve a Köztemető,
vagy köztéri szobrok, emléktáblák környezete.
Ezeken az alkalmakon részben valamilyen Igei
szolgálatra is sor kerül, melyeken a
vallástanárok végzik a szolgálatokat.

Bevezető áhítatot, vagy igei köszöntést
tartunk a tanári értekezletek elején
Lelkigondozás: Lelkigondozói
beszélgetéseket folytatunk a kollégákkal és
a diákokkal igény esetén, egyeztetés szerint.

Felvételi elbeszélgetés:
Részt veszünk vallástanárként
a felvételi elbeszélgetéseken

Bibliák: A 2019-2020-as tanévben is
biztosítjuk a tantermekben és egyéb
helyiségekben a Bibliákat és a Református
énekeskönyveket, valamint az Ige- és
énekrendet a reggeli áhítatok megtartásához.
Ünnepek előtti segítő tevékenység: A
karácsonyi és húsvéti képeslapok
előkészítésében a rajztanár és diákok is
segítenek
Református Oktatási Alap:
Az adománygyűjtésben részt vesznek az iskola
tanárai és tanulói, melyet továbbítunk (2020.
január) a ROA számára.

Perselyes adományok: ( célok szerint)

Szakmai innováció - Tanári Bibliaórák:
havonta tartjuk a 401-es teremben,
önkéntes a részvétel
imapercek (önkéntes részvétel)
A szülői szervezet és az intézmény
együttműködése:
Amennyiben van diákjaink között lelkészi
végzettségű szülő, olyankor igehirdetéssel szolgálnak
közöttünk a hétfői hétkezdő istentiszteleteinken.
Ezzel is ápoljuk a személyes és a gyülekezetek
közötti kapcsolatokat. Egyéb gyülekezeti
vonatkozásban is kapcsolatban állunk a szülőkkel.

Az intézmény külső kapcsolatai
Együttműködés a város intézményeivel
és egyéb intézményekkel
Hitéleti szempontból elsősorban a Tiszántúli
Református Egyházkerülethez, s ezen belül a
Debreceni Református Egyházmegyéhez tartozó
egyházközségekkel illetve a Debreceni
Református Hittudományi Egyetemmel tartjuk a
kapcsolatot.
Szakmai szempontból a Református Pedagógiai
Intézettel tartunk kapcsolatot, a
továbbképzések és az aktuális információk
vonatkozásában.

Gyülekezeti nap
Debreceni és környékbeli gyülekezetek
meglátogatása osztályonként

Reformáció hónapja
szolgálatok:
Kistemplom,
Vakok- és Csökkentlátók Intézete,
Bagaméri Református Szeretetotthon

Tantestületi kirándulás:
Kihelyezett tanári ökumenikus bibliaóra

Nemzetközi kapcsolatok:
Iskolánk 2 tanára (A.B. és R. P.) és 2 tanulója,
(Gy. Zs. és Sz. M.) képviselte iskolánkat a Kárpátmedencei Református Középiskolák Találkozóján,
melyet az anyaországban vagy a határon túli
városokban tartanak. Tavaly Heves városa adott
helyet a XXIV. Találkozónak, jövőre Karcag lesz a
rendező.
Részt vettünk a Zilahi Református Wesselényi
Kollégium új iskolaépülete alapkövének letételén.
(2019. november 7-8.)

Összegzés:
Iskolánk egész közössége törekszik arra, hogy a
személyes gyülekezeti kapcsolatokat is minél jobban
ápolja. A Debreceni Református Kollégium Dóczy
Gimnáziumának minden diákja és tanára tagja
valamelyik gyülekezetnek, felekezeti hovatartozásának
megfelelően. A gyülekezetekkel és a lelkészekkel való
kapcsolattartás mellett tervezzük a hitoktatókkal való
szorosabb kapcsolat kialakítását is, hogy minél
szélesebb körben szerezzenek tudomást iskolánkról a
református szülők és a leendő diákok.
Minezért, egyedül Istené a dicsőség!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

