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GyÓNI KATOLIKUS EGyHÁZKÖZSéG
– Hétköznapi szentmiséinket a szokásos időpontokban kezdjük

gyónon: hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától, utóbbi után
1 órás csendes szentségimádást tartunk.

– előesti szentmise: szombatonként 17 órától, vasárnapi szentmise
szőlőkben 8.30-tól, gyónon 10.30-tól.
azon a héten a hétköznapi szentmiséink elmaradnak. a szom-
bat esti szentmisét a közös imaóra után kezdjük, kb. 18.00–18.15
órakor.

– Február 2. gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, felmentés a
pénteki bűnbánati nap alól. gyertyaszentelést tartunk gyónon a
2-i és a 3-i szentmisék elején, szőlőkben a 4-i szentmise előtt.

– Február 3. szt. balázs napja, balázs-áldásban részesülhet bármely
katolikus, az is, aki valamilyen okból nem áldozhat.
balázs-áldások: gyónon a 3-i és a 4-i szentmisék után, szőlőkben
a 4-i szentmise után.

– Február 4. a hónap 1. vasárnapja: gyónon 10.30-tól gitáros gye-
rekmise, melynek keretében ünnepeljük az elsőáldozásra készü-
lők befogadását.

– a betegek világnapján, február 11-én tartott szentmiséink kere-
tében azok a Testvérek vehetik fel közösségileg a betegek szent-
ségét, akik 2013 óta bármikor részt vettek a megelőző felkészí-
tésen. régiektől és újaktól egyaránt kérem, hogy legkésőbb
4-éig jelentkezzenek a sekrestyében. az újaknak idén is tartunk
felkészítést, ami a szentségfelvétel feltétele.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGyHÁZKÖZSéG
Miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.

A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honla-
punkon: www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGyHÁZKÖZSéGEINK 

DABASI REFORMÁTUS GyÜLEKEZET 
– vasárnaponként 10.00 órától istentisztelet a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 9.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam

haladó csoport a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 11.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam

kezdő csoport a gyülekezeti házban
– szerdánként 17.00 órától bibliaóra a gyülekezeti házban

GyÓNI REFORMÁTUS GyÜLEKEZET 
– Január 22–27-ig, hétfőtől–szombatig, 17 óra: EGYETEMES

IMAHÉT a Krisztushívők egységéért
minden kedves testvérünket, vallásfelekezetek különbségtétele
nélkül, szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!

– január 28-án, vasárnap, 10 óra: imahétzáró istentisztelet a gyüle-
kezeti házban, úrvacsoraosztás

ÁLLAndÓ ALkALMAink
– vasárnap, 9 óra: konfirmáció-előkészítő, konfirmandus csoport

10 óra: felnőtt istentisztelet a gyülekezeti házban
10 óra: gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
15 óra: FiLmkLUb – egy keresztyén film megtekintése (érdeklő-
dés szerint) minden hónap utolsó vasárnapján a gyülekezeti ház-
ban

– Hétfő: 9.30-kor a zárdakerti otthonban, 11.00 órakor az átrium
idősek otthonában úrvacsorai istentisztelet (minden hónap 2.
hétfőjén)

– kedd, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő ( havonta kétszer)
– szerda, 15 óra:  gyülekezeti bibliaóra, (téli időszakban), tavasszal

  18 óra
  16 óra: konfirmáció előkészítő  (6. osztály)
 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)

– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás és imaközösség (minden
hónap utolsó pénteke), márk evangéliuma tanulmányozása

egyHázAink Hírei

AZ ÖKUMENIKUS IMAHéT ALKALMAI:
– 22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban

igét hirdet: dr. Tanczik balázs

– 23-án, kedden 17 órától az evangélikus templomban

igét hirdet: Fekete László

– 24-én, szerdán 17 órától a református templomban

igét hirdet: dr. Tanczik balázs

– 25-én, csütörtökön 17 órától a református templomban

igét hirdet: balog eszter

– 26-án, pénteken 17 órától a katolikus templomban

igét hirdet: balog eszter

– 27-én, szombaton 17 órától a katolikus templomban

igét hirdet: Fekete László



GyÓNI EVANGéLIKUS GyÜLEKEZET 

– Istentiszteletek: minden vasárnap 10 órakor.
– Hó első vasárnapján istentisztelet úrvacsorával.
– gyermekek részére istentisztelet: jan. 21. vas, 10 óra, gyülekezeti

ház. vezeti: berki viktória
Istentiszteletek idősotthonokban:
– zárdakert idősotthonban jan. 26., péntek, 9.30, átrium

idősotthonban jan. 26., péntek, 10.30 órakor.
– Házaspárok Hete alkalmából : febr. 18., vasárnap, 10 óra. ezen az

istentiszteleten személyes áldást és virágot kapnak a házas test-
véreink.

– női világ imanapi istentisztelet: márc. 2., péntek, 18 óra, gyüleke-
zeti ház.

Konfirmációs órák: péntek, 16.00
Kórus: péntek, 17 óra
Színjátszó kör: péntek, 18 óra, vezeti: szeltner klára
Nyugdíjas kör: jan. 21., vasárnap, 15 óra. vendég: Péli László
Angol csoportok Anne Morawskival:
– gyerek angol: péntek, 14.15, gyülekezeti ház
– iskolás angol: péntek, 15 óra, gyülekezeti ház
– Felnőtt angol: szerda 18 óra, kezdő szint
AZ ÖKUMENIKUS IMAHéT ALKALMAI 
TEMPLOMUNKABAN (2018. jan 22–27.):
– jan. 22., hétfő, 17 óra: igét hirdet dr. Tanczik balázs
– jan. 23., kedd, 17 óra: igét hirdet Fekete László

Szeretetvendégségek:
– febr. 4., vasárnap, 16 óra. kecskésné Harmincz jolán: svájc –

az én szememmel.
– febr. 11., vasárnap, 16 óra. anne morawski: bemutatom Új

mexikót.
– febr. 18., vasárnap, 16 óra: játék délután gyerekek részére
Irodai ügyintézés: 
egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként, 
16.00–18.00, vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 
11742032-20004989. az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyug-
díjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált 
tanuló esetében. dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: balog eszter, tel.: 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a Facebook-oldalunkon is: 
Gyóni Evangélikus Gyülekezet




