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gyÓNI kAToLIkUS EgyHÁZkÖZSég
– a nagyböt 14-én hamvazószerdával kezdődik. ez szigorú böjti

nap, melyen 18–60 éves korig 35 veszünk magunkhoz szilárd
ételt, ezek közül legfeljebb egyszer lakunk jól. Húst 14 éves kor
felett ezen a napon, és nagyböjt péntekein nem fogyasztunk (a
kivételeket ld. a szórólapunkon). Hamvazószerdán (és azt követő
szombaton és vasárnap is) a 17 órai szentmise során a hamvazás
szentelményében részesülhet minden katolikus, azok is, akik vala-
milyen okból nem áldozhatnak. ettől a naptól minden szentmisé-
hez kapcsolódóan félóra gyóntatást tartunk hétfőnként és szer-
dánként a szentmisék után (18.15-ig), szombatonként a szentmi-
sék előtt (16.30-tól). Péntekenként 16.15-től közösen imádkozzuk
a keresztutat, 17 órától szentmise, utána 1 órás csendes szent-
ségimádás, alatta lehetőség a szentgyónásra. szentgyónásunkat
ne halasszuk a bűnbánati időszak végére, hanem végezzük el
mihamarabb, hogy tiszta lélekkel készülhessünk az év legna-
gyobb ünnepére, krisztus Urunk feltámadására.

– nagyböjt 1. vasárnapjától az utolsóig, azaz virágvasárnapig gyűjt-
jük a tartós élelmiszereket a rászorulók részére mindkét templo-
munkban.

– 18-án a szőlősi szentmisét 8.30-tól a 10 éven belül februárban
elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel. aznap a gyóni szentmisé-
ben tartjuk havi kereszteléseinket.

– 24-én a szombat esti szentmise után, kb. 18 órától a kéthavonta
szokásos gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásra várunk min-
denkit.

– március 4-én 10.30-tól gyónon gitáros gyerekmisét tartunk.
– akik májusnál korábban adják be szja bevallásukat, kérjük, ne

feledkezzenek meg a 251% átirányításáról. az egyházi 1%-ot
magyar katolikus egyházunk javára kérjük felajánlani (technikai
szám: 0011), a civil 1%-ot pedig pl. a sári katolikus iskola szt.
jános alapítványa javára (adószám: 18662508-1-13). az állam
számítási rendszerében a nulla forintos rendelkezések is sokat
jelentenek! előre is köszönjük.

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
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DABASI rEForMÁTUS gyÜLEkEZET 
–vasárnaponként 10.00 istentisztelet a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 9.00 konfirmációi előkészítő tanfolyam a haladó

csoport számára a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 11.00 konfirmációi előkészítő tanfolyam a kezdő

csoport számára a gyülekezeti házban
– szerdánként 17.00 bibliaóra a gyülekezeti házban
–Február 25-én szombaton, 15.00-tól februári teadélutánt tartunk

a gyülekezeti házban, melynek programja: áhítat, műsor, kötet-
len beszélgetés, tombola.

– süteményt, tombolanyeremény-felajánlásokat szívesen foga-
dunk. Tombolafelajánlásokat az adománygyűjtő központunkba
lehet bevinni szerdánként 12.00–16.00-ig, szombatonként
9.00–12.00-ig, valamint a Lelkészi Hivatalba keddenként 15.00-
18.00-ig, csütörtökönként 9.00–12.00-ig.

Töltsünk együtt egy kellemes délutánt! Mindenkit szeretet-
tel hív és vár Szilágyi János református lelkipásztor és a gyü-
lekezet.

gyÓNI rEForMÁTUS EgyHÁZkÖZSég 
– Február 14–16-ig, esténként 18 óra, böjti evangelizáció a gyülekeze-

ti házban; igét hirdet: Pintér gyula kunszentmiklósi ref. lelkipásztor
– Február 18., vasárnap 10 óra, böjt 1. vasárnapi istentisztelet a gyü-

lekezeti házban, úrvacsoraosztás
– Február 23., péntek 18 óra, bibliatanulmányozás + imaközösség

(márk evangéliuma tanulmányozása)
– Február 25., vasárnap 10 óra, böjt 2. vasárnapi istentisztelet

15 óra szeretetvendégség + tombola; meghívott vendég:
szodorai zoltán és felesége
– március 4., vasárnap 10 óra, bibLiavasárnaP istentisztelet

15 óra szeretetvendégség + tombola; meghívott vendég: Pártai
Lucia meteorológus
ÁLLAndÓ ALkALMAk
– vasárnap: 9 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály

10 óra: felnőtt istentisztelet, 10 óra gyermek istentisztelet
 15 óra: Filmklub (márciustól, hónap utolsó vasárnap) egy válasz-
tott film megtekintése

– Hétfő, 10 óra: zárdakert idősek Otthona, 11 óra: átrium idősek
Otthona (minden hónap 2. hétfő) – úrvacsoraosztás

– szerda, 15 óra: gyülekezeti bibliaóra (márciustól 18 órakor)
16 óra: konfirmáció-előkészítő, 18 óra: felnőtt konfirmáció-elő-
készítő (kéthetente)

– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség (havonta
egyszer) márk evangéliuma tanulmányozása

egyHázAink Hírei



gyÓNI EVANgéLIkUS gyÜLEkEZET 

– Gyerekeknek: február 18-án 10 órakor gyermekistentisztelet a
gyülekezeti házban, berki viktória vezetésével

– Gyermekeknek és fiataloknak: február 18-án, 16 órakor gye-
rekek szeretetvendégsége a gyülekezeti házban. játék, beszél-
getés, vetélkedő, tombola

– Konfirmációs órák: péntek, 16 óra
– Házaspároknak: február 18, vasárnap, 10 óra, házaspárok

istentisztelete. az istentiszteletre ellátogató házaspárok áldást
és virágot kapnak.

– Új presbitérium beiktatása: febr. 25., 10 óra, istentisztelet
keretében

– Énekelni vágyóknak: kórus pénteken, 17 órakor
– Színészkedni vágyóknak: péntek, 18 órakor színjátszókör, kor-

tól függetlenül, szeltner klára vezetésével

– Asszonyok részére: asszonykör, febr. 15., csütörtök, 17.00 óra.
– Női világ-imanap: márc. 2., péntek, 18.00 óra, istentisztelet,

gyülekezeti ház
– Idősotthonokban istentisztelet: febr. 17., péntek, 9.30

zárdakert, 10.30 átrium

Anne Morawski nyugdíjas evangélikus lelkész, önkéntes 
angol órái:

szerdán 18 órakor kezdő angol
csütörtökön 17 órakor haladó angol
pénteken 14 órakor ovis angol
pénteken 15 órakor iskolás angol
egyéni órák igény szerint.
az alkalmak ingyenesen látogathatók.

Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Facebook: gyóni Evangélikus gyülekezet

8. városi keresztút DABAson
március 24-én, pénteken 13.00 órától,

a családokért

Program:
12.15 – indulás a sári templomtól kisvonattal
12.30 – indulás a felsődabasi templomtól busszal
a résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi és az indulási helyszín-
re, dabasi-szőlőkbe viszi. a gyalogos keresztúti ájtatosság 13.00 órakor indul dabasi-
szőlőkből, a keresztutat a kisvonat kíséri. az esemény végén a résztvevőket busszal 
hazaszállítjuk. a keresztút teljes hossza több mint 15 km, ezért kérjük, megfelelő, 
kényelmes cipőben érkezzenek!

Útvonal:
 1.  stáció: dabasi-szőlők,

szent Őrzőangyalok Templom

 2.  stáció: Öreg országúti kereszt

 3.  stáció: zárdakert idősek Otthona, kápol-

na

 4.  stáció: egyház utcai mária-kegyhely

 5.  stáció: dabas-gyón,

  szent Péter Templom

 6.  stáció: alsódabas,

  magyarok nagyasszonya Templom

 7.  stáció: felsődabasi temető, kereszt

 8.  stáció: józsef attila úti kereszt

9. stáció: vásártér úti kereszt

 10.  stáció: Felsődabas,

  szentháromság Templom

 11.  stáció:  Felsődabas–sári,

határkereszt

 12. stáció: sári, kálvária

 13.  stáció: sári,

mária mennybe menetele Templom

 14.  stáció: szent jános katolikus általános

iskola, kápolna

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!




