
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
TÉLI MISEREND
Gyón: hétfő, csütörtök – 17.00 óra

szombat – 18.00 óra 
vasárnap – 11.00 óra

Dabasi-Szőlők: vasárnap – 9.00 óra
Sári: kedd és péntek, szombat – 17.00 óra

vasárnap –10.00 óra
ÜNNEPI MISEREND

–  december 24., péntek
15.00 Gyón – karácsonyi pásztorjáték
17.00 Sári – előesti szentmise
22.00 Gyón – születési szentmise
24.00 Sári – születési szentmise

–  december 25., szombat
9.00 – Szőlők karácsonyi ünnepi mise
10.00 – Sári karácsonyi ünnepi mise
11.00 – Gyón karácsonyi ünnepi szentmise

–  december 26. – vasárnapi miserend szerint:
9.00 – Szőlők, 10. 00 – Sári, 11.00 – Gyón

–  december 31. – évvégi hálaadás: 16.00 Gyónon
18.00 Sáriban

2022. január 1-jén – újévi ünnepi szentmise 
9.00 – Szőlők; 10.00 – Sári; 11.00 – Gyón

– Vízszentelést, a január 6 -át követő vasárnapon, január 9-én tartunk
templomainkban.

– A 10 éven belül elhunytak emlékmiséjét Dabasi-szőlőben december
19-én tartjuk.

Ügyfélfogadási idő mindkét helyen változatlan.
Felhívjuk a katolikus testvérek figyelmét, hogy az önkéntes 
felajánlásaikat még ebben az évben fizessék be! A jövő évben 
házasságot kötni szándékozó fiatalok januárban jelentkezzenek 
személyesen azon a plébánián, amely templomban esküdni 
szeretnének.

Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise;

11.00 órakor diákmise;
– csütörtök 17.30 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
– A hónap 2. és 4. csütörtökjén (9-én és 23-án) szentségimádást

végzünk.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISERENDÜNK:
– december 24-én pénteken, 24.00 órakor éjféli mise
– december 25-én szombaton, 9.30 órakor ünnepi mise
– december 26-án vasárnap, 9.30 órakor ünnepi mise
– december 31-én pénteken, 17.00 órakor hálaadó mise
– január 1-jén szombaton, 17.00 órakor újévi mise

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

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:
– Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor.
– Baba-Mama kör: január 4. kedd, 9.30
– Asszonykör: december 13. hétfő, 16.30 és január 10. hétfő, 16.30
– Nyugdíjaskör: december 19. és január 16. vasárnap, 15.00 órakor
– Istentisztelet az idősotthonokban: december 22. kedd, 10.00

Zárdakert, 11.00 Átrium
– Kórus: péntek, 16.00 órakor.
– Adventi estek: december 17., péntek, 17.00 óra, Gyóni evangélikus

templom. Meghívott vendég: Győri János Sámuel evangélikus lelkész
(Szentendre)

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK:
– december 24. péntek, 17.00 óra – Gyón
– december 25. szombat, 10.00 óra – Gyón (úrvacsora)
– december 26. vasárnap, 10.00 óra – Gyón (úrvacsora)
ÓÉVI/ÚJÉVI ALKALMAINK: 

– december 31. péntek, 17.00 óra – Gyón, Óév búcsúztató istentisztelet
– 2022. január 1. szombat, 10.00 óra – Gyón, Újévi istentisztelet
JANUÁRI ELŐRETEKINTÉS:

– Istentisztelet vízkereszt ünnepén: január 6. csütörtök, 17.00 óra –
Gyón

– Asszonykör: január 10. hétfő, 16.30
– Nyugdíjas kör: január 16. vasárnap, 15.00 óra
– Istentisztelet az idősotthonokban: január 11. kedd, 10.00 óra –

Zárdakert, 11.00 óra – Átrium
– Kórus: péntek, 16.00 óra
– Irodai órák, lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék,

adományok befizetése: szerda 16.00–18.00 óráig a gyülekezeti
házban. Szeretettel tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy az iroda
a parókia felújítása miatt átköltözött a gyülekezeti házba. A lelkészi és 
irodai munkák így ott zavartalanul folynak tovább.

A befizetés átutalással is lehetséges ezen a gyülekezeti számlaszámon: 
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989 
Köszönjük az adományokat, gyülekezetünk támogatását!

EGYHÁZAINK HÍREI 



HIT, VALLÁS

2021. december

Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát: 
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK   

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– minden kedden 17.00 órakor konfirmációi előkészítő a parókián
– minden szerda 15.00 órakor bibliaóra a parókián
– december 19. vasárnap, 10:00 órakor advent 4. vasárnapi ünnepi

istentisztelet a templomban a hittanos gyermekek műsorával
– december 24. péntek, 16:00 órakor szentesti ünnepi istentisztelet a

templomban
– december 25. szombat, 10:00 órakor karácsony 1. napi úrvacsorás

istentisztelet a templomban
– december 26. vasárnap, 10:00 órakor karácsony 2. napi istentisztelet

a templomban
– december 31. péntek, 15:00 órakor óévi hálaadó istentisztelet a

templomban
január 1. szombat, 10:00 órakor újévi istentisztelet a templomban

Lehetőség van azon testvérek részére úrvacsorát kérni, akik 
egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni az istentiszteletekre a 
gyülekezeti közösségbe. A gyülekezet lelkipásztora mindenkit 
megkeres, aki jelezte ezt az igényt és személyesen viszi el a beteg 
testvérek részére az úrvacsorát. Ezt az igényt a lenti elérhetőségek 
egyikén lehet megtenni.

Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, hogy akik még nem 
fizették be az idei évi egyházfenntartói járulékukat, december 31-ig 
megtehetik hivatali időben, istentisztelet után, postai csekken, illetve a 
64400099-10903667-es bankszámlára történő átutalással . A 
közlemény rovatba kérjük, minden esetben feltüntetni a befizető nevét, 
címét, valamint hogy egyházfenntartói járulék 2021.
Az egyházfenntartói járulék összege minimum évi 6500 Ft/fő/év.
2022. január 1-jétől a presbitérium döntése értelmében az 

egyházfenntartói járulék minimum összege 10.000 Ft/fő/év.
Minden alkalmunkon a maszkviselés és a hatályban lévő járványügyi 

intézkedések betartása kötelező.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

 Hivatali idő: kedd. 15.00 és 18.00 óra között; tel.: 06-29/362-280; 
06-30/119-04-80; e-mail: refdabas@gmail.com

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– december 12. vasárnap,10.00 óra advent 3. vasárnapi istentisztelet,

helyszín: templom
– december 19. vasárnap, 10.00 óra advent 4. vasárnapi istentisztelet –

a hittanos és konfirmandus gyermekek karácsonyi műsora, helyszín:
templom

– december 22. szerda, ökumenikus karácsony ünnepi istentisztelet,
úrvacsoraosztással
helyszín: 10.00 óra Zárdakerti Idősek Otthona, 11.00 óra Átrium
Idősek Otthona

– december 24. péntek, 16.00 óra szentesti családi istentisztelet a
gyülekezeti házban

– december 25. szombat, 10.00 óra karácsonyi ünnepi istentisztelet a
templomban, úrvacsoraosztással, 15.00 órakor karácsonyi ünnepi
istentisztelet a tatárszentgyörgyi a római katolikus templomban,
úrvacsoraosztással

– december 26. vasárnap, 10.00 óra karácsony 2. napi ünnepi
istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztással

– december 31. péntek, 16.00 óra szilveszteri óévi hálaadó istentisztelet
úrvacsoraosztással, amelynek keretében megemlékezünk az elmúlt
esztendőben megkeresztelt és házasságot kötött fiatalokról,
valamint kegyelettel megemlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt
szeretteinkről is.
helyszín: gyülekezeti ház

– 2022. január 1. vasárnap, 10.00 óra: újévi hálaadó istentisztelet a
gyülekezeti házban

EGYHÁZAINK HÍREI
Szeretettel várja a 2020. március 1. előtt 

született gyermekeket 
a Dabasi Református Óvoda! 

Tandíj nincs!
Az ovi 2022. szeptember 1-jén indul

Minden korcsoportból jelentkezhetsz: 
kiscsoport, középső, és nagycsoport is.

Bármely településről fogadunk, 
akkor is szeretettel várunk, ha nem református vagy.

A szükséges nyomtatvány a Református Óvoda 
Apró Tanítványok Facebook-oldalon!

Cím: Dabas, Kossuth László u. 2.
Jelentkezési határidő: 2022. 01. 31.
E-mail: refiovi.dabas@gmail.com




