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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
A nyári miserend a következőképpen alakul:
Sári: kedd és péntek 18.00 óra

szombat 19.00 óra
vasárnap 10.00 óra

Gyón: hétfő, csütörtök,szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra
Gyóni templomunk búcsúját július 4-én tartjuk.

Dabasi-Szőlők:  vasárnap 9.00 óra
Természetesen a templomokban is szigorúan be kell tartani a 
járványügyi szabályokat. Aki lázas, vagy beteg, az ne jöjjön, hanem a 
médián keresztül kapcsolódjon be a szentmisébe. A maszk használata 
és a kéz fertőtlenítés kötelező! Egy padba pedig csak hárman ülhetnek!
www.facebook.com/gyoniplebania

Ország Tibor plébános

ALSÓ- ÉS FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00-kor diákmise;
– csütörtök 18.00 órakor igeliturgia,
– péntek 19.00 órakor szentmise,
– szombat 19.00 órakor előesti szentmise.

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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK   

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– június 21. hétfő, 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona: istentisztelet, 

11.00 órától Átrium Idősek Otthona: istentisztelet (mindkét helyen
úrvacsoraosztással)

– június 25. péntek, 18.00 órától úrvacsora előkészítő bűnbánati
istentisztelet
Helyszín: gyülekezetei ház

– június 27. vasárnap, 10.00 órától úrvacsorai istentisztelet
Helyszín: templomkert

– június 28.–július 2-ig HOL ITT HOL OTT: nyári napközis hittanos tábor
5–16 év korosztály részére (színes programokkal: áhítat, énektanulás, 
kézműves foglalkozások, kirándulás Tihanyba, lovaskocsikázás,
kajakozás a csatin, buborék-focizás stb.)

TÁJÉKOZTATÓ
Gyülekezeti istentiszteleteinket május 9-től a gyülekezeti házunkban 
tartjuk meg, jó idő esetén pedig a templomkertünkben.
A járványügyi rendelkezéseket továbbra is tartsuk be!
Alkalmainkon kötelező továbbra is a szájmaszk viselése, valamint az 
érkezéskor és távozáskor a fertőtlenítő használata.
ÁLLOANDÓ ALKALMAK

– vasárnap 10 órától felnőtt istentisztelet
– hétfő 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona, 11.00 órától Átrium

Idősek Otthona (minden hónap 4. hete) úrvacsoraosztás
– A keddi felnőtt konfirmáció előkészítők és a szerdai gyülekezeti

bibliaórák nyáron szünetelnek.
– péntek 18.00 órától bűnbánati istentisztelet (minden hónap utolsó

péntek) - úrvacsora-előkészítő

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK

– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban

Nyári gyermek és ifjúsági hittantábort szervezünk Abádszalókra 
(Tisza-tó) június 21-24. (hétfő–csütörtök) között. Ár: 17 000 Ft. 
Tartalmazza: utazás, szállás, napi 3x-i étkezés, strandbelépők, 
hajókirándulás és kerékpárhasználat díját. További információ a 
lenti elérhetőségeken kapható. 

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.
Hivatali idő: kedd. 15-18 óra között; tel.: 06-29/362-280; 06-30/119-
04-80; e-mail: refdabas@gmail.com

Szilágyi János, református lelkész

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
Kedves Testvérek!
Szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:

– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor
– Kisharang bölcsődei évzáró istentisztelet: június 20. vasárnap,

16.00 óra. Tervezett program: hálaadás, bölcsődések műsora, ballagás, 
majd tombola szerencsekerékkel, zsákbamacskával. A  tombola
bevétele a bölcsőde működését támogatja. Kérjük Testvéreinket,
támogassák bölcsődénk adománygyűjtését! Sok szeretettel hívjuk
Testvéreinket erre a családi, hálaadó alkalomra!

– Gyóni Géza emlékünnepség: június 27., vasárnap, 10.00 órakor
istentisztelet, utána megemlékezés a templomkertben.

– Ifjúsági kör: péntekenként, 17.00 óra

EGYHÁZAINK HÍREI



2021. június

– Kórus: péntekenként, 18.00 óra
– Nyugdíjas kör: június 20. vasárnap, 15.00 óra
– Alsós tábor: június 21-25. A táborra gyümölcs és sütemény

adományt szeretettel kérünk attól, aki szívesen tudna ebben a
segítségünkre lenni.

– Gyülekezetünk támogatása: Kedves Testvérek, a már lezajlott
koronavírus járvány 3 .  hul láma is veszteséget okozott
gyülekezetünknek. Kérjük Testvéreink anyagi támogatását a
keletkezett hiány kompenzálására: akinek van rá lehetősége
egyházfenntartás i l l .  adomány bef izetésére, szerdánként
16.00–18.00 óráig az irodába szeretettel várjuk. Aki nem tud eljönni
vagy külföldön tartózkodik, átutalással is tud adományt eljuttatni a
Gyóni Evangélikus Gyülekezet 11742032-20004989 gyülekezeti
számlaszámára. Szeretettel kérjük a segítséget!

– Irodai órák: szerda 16.00–18.00 óra.
Erős vár a mi Istenünk!  Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019

EGYHÁZAINK HÍREI




