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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK   

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK

– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– február 21. vasárnap 10.00 órakor böjt 1. napi úrvacsorás istentisztelet 

a templomban
A bibliaórákat határozatlan ideig online formában tartjuk meg, 

melynek linkje elérhető a Dabas–Inárcs Református Társegyházközség 
facebook-oldalán.

Amíg a járvány nem szűnik meg, kérjük az istentiszteleten az 
előírások betartását. Szájmaszk viselése kötelező! A bejáratoknál 
kötelező a kézfertőtlenítés! Tartsuk egymástól a 1,5 m-es 
távolságot!

Szeretnénk a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni. Ennek 
megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a 
testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet 
adományt felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisz-
te let után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található 
postai csekken, valamint a Takarékbank 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.

„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-
kinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy 
másoknak könnyebbségük legyen , nektek ne legyen 
nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a 
mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy 
máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy 
így egyenlőség legyen. (2 Kor 8,12-14)

Hivatali idő: kedd 15.00 órától 18.00 óráig; tel.: 06-29/362-280; 
06-30/400-5957; e-mail: refdabas@gmail.com

Szilágyi János, református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sajnálattal közöljük a kedves Testvérekkel, hogy a szokásos Ökumenikus 
Imaheti alkalmaink a kialakult járványhelyzet miatt elmaradnak.

Terveink szerint a nyár folyamán ( júliusban) egy szombati napon a 
Halász Móricz-kúria parkjában egész napos ökumenikus együttlét lesz 
közös istentisztelettel.

Reménység szerint addigra a járvány le fog vonulni. 
Istentiszteleti alkalmainkat továbbra is vasárnaponként délelőtt 

10.00 órakor a Halász Móricz-kúria dísztermében tartjuk meg.

Minden más hétközi alkalmunk terveink szerint meg lesz tartva.
A február utolsó és március 1. vasárnapjára tervezett szeretet-

vendégségeink ugyancsak elmaradnak.
Mindenféle önkéntes adományaikat nagy szeretettel várjuk 

egyházközségünk bankszámlájára:
64400034-10309599-00000000

Megkérjük a Testvéreket, hogy amennyiben átutal pénzösszeget, 
kérjük írja oda milyen célra szánja: egyházfenntartói járulék, Isten 
dicsőségére, vagy templomunk felújítására.

„A jókedvű adakozót, szereti és gazdagon megáldja az Isten...”
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
vasárnap

– 9.00 óra konfirmációelőkészítő a gyülekezeti teremben
– 10.00 óra felnőtt istentisztelet a Halász Móricz-kúriában
– 10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
A kialakult járványhelyzet miatt a Zárdakert és az Átrium Idősek 

Otthonában szünetelnek az istentiszteletek, amíg a vezetők nem 
adnak engedélyt az alkalmak megtartására.

kedd: este 17.30 órakor felnőtt konfirmáció előkészítő
szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra konfirmáció előkészítő
péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás (havonta egyszer)

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

– Február 28-án, vasárnap a szőlősi szentmisében a 10 éven belül
februárban elhunytakról emlékezünk meg.

– Február 17-én, hamvazó szerdával megkezdődik a nagyböjt, kérem,
hogy böjti alkalmainkkal kapcsolatban figyeljék a szentmisék
hirdetéseit!

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
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EGYHÁZAINK HÍREI



HIT, VALLÁS

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.

– Február 17-én hamvazószerda, 17.00 órakor szentmise hamvazással
– Február 19-től április 2-ig péntekenként 16.30 órától keresztúti

ájtatosságot tartunk.

Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány 
mielőbbi megszűnéséért!

Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a 
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

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.

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET     
Erős vár a mi Istenünk! 
KEDVES TESTVÉREK!
Január–február hónapokban az istentiszteletek megtartása a 
megengedett, a gyülekezeti alkalmak még nem engedélyezettek. Az 
istentiszteleteink továbbra is minden vasárnap, 10.00 órakor 
kezdődnek, az előírásoknak megfelelően (maszk, fertőtlenítés, 
távolságtartás). 

Egyéb fontos, naprakész információk a gyülekezeti facebook-
oldalon találhatók: Gyóni Evangélikus Gyülekezet.

Irodai órák: szerda, 16.00–18.00 óra.
A Hende család ezúton is köszönetét fejezi ki mindazok számára, 

akik Hende Pál búcsúztatása alkalmából vigasztalták a gyászoló 
családtagokat jó szóval, együttérzéssel, valamint sírjára virágot, 
koszorút hoztak.  

– Isten nyugosztalja szeretett Felügyelőnket!
Balog Eszter

Tel.: 06 20/824-2019
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