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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
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GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A GYÓNI KATOLIKUS PLÉBÁNIA SZEPTEMBER 15-TŐL ÉRVÉNYES MISERENDJE:
– hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra,
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón
– Október 19-én, szombaton jótékonysági bált rendezünk a gimnázium aulájában. Belépőjegyek már vásárolhatók az ismert személyeknél vagy a plébánián hivatali időben (hétfő és péntek 9.00
és 17.00 óra között). Ára: 3500 Ft.
Hefler Gábor újhartyáni plébános helyettesít. Temetés és betegellátás ügyben Őt keressék! Telefonszáma: 06-20/539-2875
Köszönettel: Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
–– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia,
– péntek 19.00-kor szentmise,
– szombat 19.00-kor előesti szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ALKALMAK:
minden vasárnap, 10.00 istentisztelet a templomban
– szeptember 22. vasárnap, 10.00 pótpresbiter választás
– szeptember 29. vasárnap, 10.00 hittanos tanévnyitó istentisztelet
Adománygyűjtő központ nyitva tartás:
szerda 12.00–16.00; szombat 9.00–12.00
Hivatali idő: kedd, 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-30/400-5957

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából,
az Emberi Erőforrások Minisz tériuma
által kiírt pályázaton
a Gyóni Református Egyházközség is
támogatást nyert a templom
tetőszerkezetének felújítására.

ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály (október 6-tól
kezdődnek)
10.00 óra istentisztelet a Gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet (szeptember 15-től újra indul a kis
gyülekezeti teremben)
15.00 óra Filmklub (havonta egyszer)
– hétfő 10.00 óra Zárdakerti Otthonban
11.00 óra Átrium Idősek Otthonában (minden hónap 2. hétfőjén
Úrvacsorai istentisztelet)
– kedd 18.00 óra Felnőtt konfirmáció előkészítő (szeptember 17-től
indulnak)
– szerda 18.00 óra Bibliaóra (szeptember 18-tól újra indulnak)
– péntek 18.00 óra Bibliatanulmányozás + imaközösség (szeptember 20.-tól újra indulnak)
– November 2 2–24-ig gyülekezeti h ét végét szer vezünk
MÁTRAHÁZÁRA a Református Lelkészüdülőbe. Indulás pénteken
2 órakor közösen autókkal. Érkezés vasárnap az esti órákban.
Részvételi díj 7800 Ft/fő/éj. A program tervezés alatt.
Szeretettel várjuk a kicsiket, nagyokat, családokat, házaspárokat, akinek csak kedve van ehhez a 3 naphoz.Minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk alkalmainkra!
Áldott, sikeres, új tanévet kívánunk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Augusztus 21-től az istentiszteletek a templomunk felújítási munkálatai miatt a Gyülekezeti házban lesznek megtartva.
– Szeptember 27. péntek, este 18.00 óra Úrvacsora előkészítő bűnbánati istentisztelet a Gyülekezeti házban.
– Szeptember 29. vasárnap, 10.00 óra Úrvacsorai istentisztelet a
Gyülekezeti házban.

– Konfirmandus csoport indul: szept. 13, péntek, 16.00 óra
Várjuk a 7. osztályosok jelentkezését.
– Ifjúsági csoport: szept. 13., péntek, 17.00 óra, a konfirmált fiatalok részére
– Kórus: szept. 13., péntek, 18.00 óra
– Gyermek-istentisztelet: szept. 15., vasárnap, 10.00 óra,
vezeti: Berki Viktória
– Nyugdíjaskör: szept. 15., vasárnap, 15.00 óra

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
HIT–VALLÁS
– Pedagóguskör: szept. 19., csüt., 18.00 óra
Szeptember közepétől amerikai önkéntes érkezik gyülekezetünkbe, angol tanítás céljából. Szeretettel várjuk a
tanulni és gyakorolni vágyókat.
– Október 6. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet (úrvacsora)
– Október 7. hétfő, 18.00 óra: Férfikör,
vezető: Varsányi Ferenc lelkész (Dunaharaszti)
– Október 8. kedd, 9.30 óra: Baba-mama kör,
vezető: Balázs-Szabó Júlia
– Október 14. hétfő, 16.30 óra: Asszonykör
Az ősz folyamán evangélikus családi bölcsődét indítunk. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket az alábbi telefonszámon: Molnár Erika: 06-70/337-8363
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a közösségünkbe!
– Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
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