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DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Minden egyházi alkalom szünetel a járványügyi helyzet miatt. Az 
istentiszteletek sem kerülnek megtartásra. Vasárnaponként a Dabas
Inárcs Református Társegyházközség facebook oldalán a gyülekezet 
lelkipásztora igehirdetéseit hallgathatjuk! A lelkészi hivatal telefonon, 
emailen elérhető: 0630/4005957; refdabas@gmail.com

Minden kedves Testvérünknek Istentől gazdagon megáldott, békés 
és egészségben, szeretetben teljes karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánunk! Ebben a vészterhes időben is megszületik otthonainkban az 
Úr Jézus Krisztus, hogy erősítsen, bátorítson, vigasztaljon minket. 
Várjuk nyitott szívvel és lélekkel, hiszen rajta kívül senki nincs, akire 
rábízhatnánk magunkat és családunkat.

Imádkozzunk közösen a járvány elmúlásáért. Továbbra is minden 
este 18.00tól megszólal a Dabasi Református Templom harangja, 
imára hívva bennünket a járvány megszűnéséért.

Aki még nem fizette be éves egyházfenntartói járulékát, december 
31ig megteheti postai csekken vagy a Takarékbank Zrt.nél vezetett 
64400099–10903667es bankszámlaszámra történő átutalással. Az 
egyházfenntartói járulék összege, lehetőleg éves bevételeink 1%a, de 
minimum 6500 Ft/fő/év (közlemény: név, cím, egyházfenntartói járulék 
2020). Sajnos már másodjára kellett bezárni a templomunkat a járvány 
miatt, így nem számíthatunk a perselypénzeinkre. Annak érdekében, 
hogy anyagi működésünk zavartalan legyen, kérem, hogy akinek módja 
és lehetősége van a perselybe szánt adományát postai csekken, vagy 
banki átutalással fizesse be.

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A koronavírus járvány „második hulláma” miatt november 11–től 
várhatóan december 10ig gyülekezetünk a Kormány és a Református 
Egyház Zsinati határozatával egyetértésben újra online térbe költözik.

Így vasárnapi és hétközi alkalmaink szünetelnek. Viszont minden 
adventre készülési alkalmunk, istentiszteletünk, hétközi áhítatunk 
felvételre kerül, melyek egyházközségünk Facebook csoportjában 
megtekinthetők. Kérjük, éljenek ennek a lehetőségével minél többen!

Abban reménykedünk, hogy ha Isten is úgy akarja, karácsony 
ünnepére nyilvános ünnepi istentiszteleteket tarthatunk. Mindez az 
ünnepi korlátozások függvénye. Sajnos a gyermekek karácsonyi 
műsora szintén elmarad. Egyben tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, 
hogy a szokásos karácsonyi körlevelünket a járvány ellenére is 
eljuttattuk mindenkihez. Megkérünk mindenkit, hogy az elmaradt 
istentiszteletek perselypénzeire, egyházfenntartói járulékokra és 
esetleges templomunk felú j ítására szánt támogatásaikat 
egyházközségünk bankszámlájára átutalni szíveskedjenek: 64400037
1030959900000000 Az átutalt összeg mellé megjegyzésként kérjük 

jelezni, hogy milyen célra küldte el az összeget. Hálás szívvel köszönünk 
minden segítséget és támogatást!

Hordozzuk imádságban, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy 
minél hamarabb levonuljon a koronavírusjárvány.

„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erőnek, a 
szeretetnek és a józanságnak lelkét...” (2Tim1,7).

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)
Vigyázzunk magunkra és egymásra, hogy minél hamarabb újra 

találkozhassunk! Kívánok minden kedves testvérnek áldott adventi 
készülődést és nagyon áldott, békés és szeretetteljes koronavírus
mentes karácsonyt és újesztendőt Isten gazdag áldásával!

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
MISEREND:
Gyón: hétfő és csütörtök 17.00 óra

szombat 18.00 óra; vasárnap 11.00 óra.
Sári: kedd, péntek–szombat 17.00 óra

vasárnap 10.00 óra
Dabasi-Szőlők: vasárnap 9.00 óra

– December 20án, vasárnap a szőlősi szentmisében a 10 éven belül
decemberben elhunytakról emlékezünk meg.

– December 27én, Szent Család vasárnapján a kerek házassági
évfordulójukat ünneplő párokat köszöntjük.

Hivatali idő Gyón: 
hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között
Hivatali idő Sári: 
kedd, péntek 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00 órakor diákmise
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise
Karácsonyi és újévi miserendünk:

– december 25én pénteken, 9.30 órakor
– december 26án szombaton, 9.30 órakor (elmarad az előesti

szentmise);
– december 31én csütörtökön, 17.00 órakor
–január 1jén pénteken, 17.00 órakor
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány

mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a 
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
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A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk! 

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:

vasárnap 8.00 szentmise; hétfő 18.00 igeliturgia
szombat 18.00 szentmise
– A filmklubok elmaradnak.
– Advent szerdáin 6.00tól RORATE szentmisék lesznek.

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET     
KEDVES TESTVÉREINK!
Vándorúton vagyunk… Gyülekezetünk, sajnos Hende Pál 
felügyelőnk nélkül kell, hogy további útját folytassa. 
Gyülekezetünk gyászolja tisztelt és szeretett felügyelőjét, akit 
Teremtő Urunk magához szólított. Családjának, gyülekezetünk 
tagjainak a Szentlélek általi megvigasztalódást kívánjuk, az 
örök élet és a feltámadás reményében. Emlékét mindannyian 
megőrizzük, hiszen rengeteget fáradozott gyülekezetünkért. 
Isten nyugosztalja Őt!
A  decemberi, januári programokat a püspöki rendelet szerinalakítjuk 
ki. Ennek értelmében istentiszteleteket tarthatunk, de úrvacsoravétel 
nélkül. A gyülekezeti alkalmainkat nem tarthatjuk meg. Mindezek 
megértését kérjük. Az alábbi alkalmakat tarthatjuk meg: 

– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor
Ünnepi istentiszteletek:

– Szentesti istentisztelet: december 24. csütörtök, 17.00 óra.
(kihangosítással a templomkertben)

– Karácsony ünnepi istentisztelet: december 25. péntek, 10.00 óra
– Karácsony másnapján istentisztelet: december 26. szombat, 10.00 óra
– Óévbúcsúztató istentisztelet: december 31. csütörtök, 17.00 óra
– Újévi istentisztelet: 2021. január 1. péntek, 10.00 óra
– Vízkereszt ünnepi istentisztelet: január 6. szerda, 17.00 óra
Irodai órák: szerda, 16.00 óra. Az iroda december 23án és december 
30án szerdán zárva tart. Január 6án, vízkereszt ünnepén, szerdán, 
16.00 órától csak 16.45ig lesz nyitva. 
Gyülekezetünk kiadásaihoz szeretettel kérjük anyagi támogatásukat 
az egyházfenntartói járulék befizetésével vagy adománnyal . 
A befizetés átutalással is megküldhető erre a számlaszámra: Gyóni 
E vangé l i ku s  Eg yh á zköz sé g ,  1174203220 0 04989 (OTP) .  
Köszönjük szépen! Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, Tel.: 0620/8242019 
Facebook: Gyóni Evangélikus Egyházközség
Áldott, szép adventi ünnepeket, boldog karácsonyt, és eredmé
nyekben gazdag új évet kívánunk minden kedves Testvérünknek, 
főként jó egészséget! 


