MINDENNAPI ÉLETÜNK

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni.
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A rohanó napok és évek során eljutottunk addig a szomorú valóságig,
hogy a Sári egyházközség szeretett plébánosa, Főtisztelendő Pásztor
Győző esperes, kanonok, plébános úr befejezte több évtizedes szolgálatát az egyházközség élén. A Püspök úr augusztus 1-jével nyugállományba helyezte. Mivel oly nagy a pap hiány, új papot nem tud küldeni
Sáriba, ezért rábízta az egyházközség vezetését Ország Tibor gyóni
plébánosra, aki ezt elvállalta. Ennek következménye, hogy a következőképpen alakul a két egyházközség hivatali ideje illetve miserendje:
SÁRI
hivatali idő: kedd, péntek: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend: kedd, péntek: 18.00 óra (téli időszak 17.00 óra)
szombat: 19.00 óra (téli időszak 17.00 óra)
vasárnap: 10.00 óra
GYÓN
hivatali idő: hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend: hétfő, csütörtök, szombat: 18.00 óra
vasárnap: 9.00 óra - Szőlők, 11.00 óra - Gyón
A Sári búcsút augusztus 15-én 10 órakor megtartjuk, melyre hívjuk szeretettel a dabasi híveket.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00 órakor igeliturgia,
– péntek 19.00 órakor szentmise,
– szombat 19.00 órakor előesti szentmise.
– Plébániai gyermeknapot tartunk augusztus 7-én 8 órától 17 óráig
a plébánián.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:
-vasárnap 8.00 szentmise
-hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
-filmklub 2 hetente, vasárnap 19.30

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
Amíg a járványveszély nem szűnik meg, kérjük az istentiszteleten az
előírások betartását. Szájmaszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás.

Ennek megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet adományt
felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található postai csekken, valamint
a Takarékszövetkezet Zrt.-nél vezetett 64400099-10903667-es
számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai csekken, vagy
banki átutalással történik az adomány befizetése a közleményben mindenképpen kérjük feltüntetni hogy templomfűtésre.
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com; tel.:
06-29/362-280; 06-30/400-59-57
Szilágyi János református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Augusztus 28. péntek, 18.00 óra: Bűnbánati Úrvacsora előkészítő
istentisztelet, Helyszín: Gyülekezeti ház
– Augusztus 30. vasárnap, 10.00 óra: Újkenyéri Hálaadó istentisztelet
úrvacsoraosztással, Helyszín: Gyülekezeti ház
– Szeptember 13. vasárnap, 10 óra: Tanévnyitó családi nap, istentisztelet
Helyszín: Gyülekezeti ház és a templomkert
Állandó alkalmak
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő (október 1. vasárnapjától)
– vasárnap 10.00 óra: felnőtt istentisztelet (gyülekezeti ház)
– vasárnap 10.00 óra: gyermek istentisztelet (szept. 3. vasárnapjától)
– kedd 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (szeptember
2. keddjétől)
– szerda 16.00 óra: gyülekezeti bibliaóra (szeptember 3. szerdájától)
– péntek 17.00 óra: konfirmáció-előkészítő (október 1. péntekétől)
– péntek 18.00 óra: bibliatanulmányozás (szeptember 3. péntekétől)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Kedves Testvérek! Augusztus 9-től szabadság miatt helyettesítések lesznek az istentiszteletek alkalmain.
– Tanév- és munkaévnyitó istentisztelet lesz szeptember 13-án, vasárnap,
10.00 órakor. Szeretettel hívjuk az első osztályt kezdőket, valamint az
alsósokat, felsősöket, középiskolásokat, felsőoktatási intézményben
tanulókat, valamint pedagógus testvéreinket. Hagyományainkhoz
híven, áldását és jelképes ajándékot kapnak a tanév elején.
– A szeptemberben újrainduló alkalmainkról részletesen majd gyülekezetünk Facebook oldalán tájékozódhatnak: Gyóni Evangélikus
Gyülekezet. Kérjük, jelölje be gyülekezetünket!
Szeretettel várjuk a találkozást a nyári szünet után, szeretettel hívjuk a közösségünkbe.
Erős vár ami Istenünk!

