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2019. május 18., szombat Debrecen

Egységnap 2019
Meghívás
2019. május 18-án ünnepeljük a Magyar Református Egység Napját Debrecenben abból
az alkalomból, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében.
A történelmi határok által közel száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, tanbeli egységét, egyházi közösséggé szerveződését a mai magyar reformátusság is örökségének tekinti – ez fejeződik ki a határokon átívelő testvérgyülekezeti kapcsolatokban,
az évente megtartott egységnapokban, egyházi vezetőink rendszeres találkozásaiban
és közös szolgálatokban a diakónia és az oktatás terén. Istentiszteletünk középpontjában a mi Urunk, Jézus Krisztus és az Ő Igéje áll, aki gyógyító erejével a történelem sebeit
orvosolja, a távolságokat lerövidíti, a közösséget a Szentlélek által megteremti.
Ebből az alkalomból találkozásra hívjuk a Kárpát-medencében, Nyugat-Európában és a
tengeren túl élő magyar reformátusokat, hogy ezt a napot együtt ünnepelhessük meg.
Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll,
melyet Debrecen főterére hirdetünk meg.

Program
Egységnap 2019. május 18-án Debrecenben
Ünnepélyes megnyitó
Nagyszínpad (Kossuth tér)
09.30–10.00
10.00–10.40
10.40-től
10.45

Gyülekező – zenei felvezetés
Ünnepélyes megnyitó
Párhuzamos programok több helyszínen
Az emlékművek megkoszorúzása

Ifjúsági színpad (Déri tér)

10.40–14.30 Csillagpontos zenekarok döntője.
		 Áhítatok, beszélgetések négy témában:
		
 1. Ízlésformálás
		
 2. Kapcsolatformálás
		
 3. Lélekformálás
		
 4. Egyházformálás

Népzenei színpad (Kollégium, Díszudvar)
10.40–14.30 Néptánccsoportok,
népzenei csoportok fellépése

Kórustalálkozó (Kistemplom)

10.40–14.30 Kárpát-medencei kórustalálkozó

Nagyszínpad (Kossuth tér)

10.40–14.30 Kárpát-medencei körkép – zene, tánc,
bizonyságtétel, missziók, iskoladráma,
diakónia
14.30–15.00 Bevonulás az istentiszteletre – Flashmob
15.00–17.00 Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
17.00–22.00 Tánc, zene, BORUM, táncház

Lehetőségek piaca (Piac utca)

10.00–22.00 Kiállítások, bemutatók,
kóstolók öt szekcióban:
		
 1. Missziók, szolgálatok
		
 2. Jézust keresem
			
Milyenek a reformátusok?
			
Testvért keresek
		
 3. Egyházi turizmus
		
 4. Református ízek, BORUM
		
 5. Könyvek, kiadványok

Zenei színpad (Rózsa utca)
10.40–14.30 Zenélni jöttünk

Emlékkert

10.00–17.00 Diakóniabemutató,
kézműves-foglalkozás gyerekeknek
és felnőtteknek

Játszóház (a Református Gimnázium
Péterfiai utcai udvara)

10.00–17.00 Gyerekmegőrzés, játszóház, ugrálóvár

Oratórium (Kollégium)

10.40–13.30 Nőszövetségi és Presbiteri Szövetségi
találkozó

Kálvin Terem (Kollégium)

10.40–13.30 Kollégiumi Baráti Kör találkozó

Kölcsey Terem (Kollégium)
10.40–14.00 Bábszínház

Zsibongó (Kollégium)
10.40–14.30
10.40
11.30
12.20
13.00

Pódiumbeszélgetés
Média és hit
Teremtés
Házasság – vegyes házasság
Közélet, politika, egyház

Kápolna (Kollégium)
Kárpát-medencei imalánc
10.00–10.20
10.25–10.45
10.50–11.10
11.15–11.35
11.40–12.00
12.05–12.25
12.30–12.50
12.55–13.15

Kárpát-medencei békesség (Tiszáninnen)
Épített és lelki örökség (Horvátország)
Intézmények (Kárpátalja)
Szolgálók (Dunamellék)
Egység (Királyhágómellék)
Szórvány (Erdély)
Család – gyereknevelés (Szerbia)
Megfáradtak – szenvedélybetegek,
válságban lévők (Szlovákia)
13.20–13.40 Ébredés, misszió (Dunántúl)
13.45–14.05 Öröm és hálaadás, istentisztelet,
megújulás (Tiszántúl)

Hasznos tudnivalók
 Utazás az Egységnapra

Mindenkit arra kérünk, hogy vonattal vagy autóbusszal közelítse meg a találkozó helyszínét, ha teheti. A parkolással kapcsolatos információkkal április közepén jelentkezünk.
Az autóval érkezőket is segíteni fogjuk, tájékoztatjuk majd.

 Étkezés az Egységnapon

Az ide érkezőket a főtéren, valamint a Kollégium udvarán is várják majd büfék, és Debrecen belvárosában több helyen is lehet ebédelni. Jó lehetőséget kínál a Barabás Étterem,
ajánlatuk olvasható a mellékletben.

 Szálláslehetőségek

Nem tudunk szállást biztosítani az Egységnapra látogatóknak, de tájékoztatást adunk
szálláslehetőségekről a környéken, köztük azokról a közösségi szálláshelyekről is, amelyeket egyházon belül kínálunk.

Részletes programmal jelentkezünk április
második felében. Kérdéseivel forduljon hozzánk az
egysegnap10@reformatus.hu e-mail-címen.
Debrecen, 2019. március 19.
Gonda László
programfelelős
ökumenikus referens

Tóth-Mihala Veronika
koordinátor
missziói és felnőttképzési
tanácsos

Gyatyel Péter
szervezési munkatárs
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 Étkezés az Egységnapon
A Barabás Étterem ajánlata előrendeléssel 1000 Ft/adag
Bakonyi sertés ragu, főtt tészta, savanyúság, kenyér
Rántott csirkemell, párolt rizs, savanyúság, kenyér
Sült csirkecomb, párolt rizs, savanyúság, kenyér
Regisztrációval segíthetjük az ellátás tervezhetőségét az info@barabasetterem.hu
e-mail-címen. További információ: 52/502-220, vagy +30/688-5858 telefonszámon.

