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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Hétköznaponta minden mise 18.00 órakor kezdődik

Miserend a nyári időszakban: 
Dabas-Sári: 
kedd, péntek 18.00 óra 
szombat 19.00 óra, vasárnap 9.30
Dabas-Szőlő: vasárnap 7.45 
Dabas-Gyón: 
hétfő, csütörtök, szombat 18.00 óra 
vasárnap 11.00 óra

– Gyóni templomunk búcsúi szentmiséjét július 3-án, vasárnap tartjuk
11.00 órától.

– Június utolsó vasárnapján Dabasi-szőlősi szentmisében 
megemlékezünk a 10 éven belül Szőlőben elhunytakról.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órától szentmise,
– csütörtök 18.00 órától igeliturgia,
– péntek 19.00 órától szentmise,
– szombat 19.00 órától előesti szentmise.
Tanévzáró diákmise: június 12-én, vasárnap 11.00 órától
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a 
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– szombaton 18.00 előesti szentmise,
– vasárnap 8.00 óra ünnepi szentmise,
– elsőpéntek (júl. 1.) 18.00: szentmise.
– Templombúcsú:  június 12. vasárnap, 10.00 óra.
– Úrnapi körmenet:  június 19. vasárnap, 10.00 óra.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK 

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
–  minden vasárnap 10:00 órakor istentisztelet a templomban
–  minden kedden 17:00 órakor konfirmációi előkészítő
Június 27–30. között nyári hittantábort szervezünk. 
Helyszín: Sopron, részvételi díj: 17 000 Ft + 28 EURO. 
Szülők is velünk tarthatnak. 
Program: közösségi alkalmak, strand, hajókirándulás, egész napos 

program Ausztriában a Family Parkban,  Harrer csokoládé műhely 
meglátogatása csokikóstolóval egybekötve. 

Lehetőség van azon testvérek részére beteg 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 a szándékot a lenti 
elérhetőségek egyikén lehet megtenni.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Hivatali idő: kedd. 15-18; tel.: 06-29/362-280; 06-30/119-04-80; 
e-mail: refdabas@gmail.com
Áldás, békességet kívánva: Szilágyi János református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– június 27-től július 1-ig nyári napközis „Hol itt, hol ott” tábor

1. csoport: 13 éves korosztályig
– július 4-től 8-ig nyári napközis „Hol itt, hol ott” tábor

2. csoport: 13 év feletti fiataloknak
helyszín: gyóni gyülekezeti ház, templom és templomkert 
Sok-sok színes program, kirándulások, kézműves foglalkozások, 
lovaskocsikázás, kajakozás a csatin várja a táborozásra vágyó 
gyermekeket. 
Várjuk a jelentkezéseket! 
táborköltség: 1. csoport: 20. 000 Ft/fő; 2. csoport: 22. 000 Ft/fő 
befizetés: lelkészi hivatal: Dabas-Gyón, Kossuth L. út 9.

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 10.00 óra felnőtt istentisztelet

(a nyári szünidőben a gyermek istentisztelet szünetel)
– hétfő 10.00 óra Zárdakert Idősek Otthona;

          11.00 óra Átrium Idősek Otthona istentisztelet  
          (minden hónap 4. hétfő)

A gyülekezeti bibliaórák nyáron szünetelnek.

hivatali idő: 
hétfő, 15.00 és 18.00 óra között
szerda, 9.00 és 12.00 óra között
elérhetőség: Fekete László lelkész, 06 20/521 5834   

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sok szeretettel hívjuk közösségünkbe, az alábbi alkalmaikra:
Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 órakor.
TÁBORAINK: 
Alsós tábor: június 20-24, H-P., 8.00-16.00. Helyszín: templomkert
Felsős tábor: július 4-8, H-P., 8.00-16.00. Helyszín: templomkert
Bölcsődei, évzáró családi délután: június 25., szombat, 16.00 óra. 
Sok szeretettel meghívjuk a Gyóni Géza emlékünnepre, június 
26-án, vasárnap, amelyet istentisztelettel kezdünk meg 10.00 
órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk, családjával együtt! 

EGYHÁZAINK HÍREI



– Irodai órák, lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék, adományok
befizetése, valamint adományok gyűjtése a menekültek részére:
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.
Az egyházfenntartói járulék, illetve az adományok befizetés 
átutalással is lehetséges ezen a gyülekezeti számlaszámon:
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989
Köszönjük szépen az adományokat, gyülekezetünk támogatását!
Erős vár a mi Istenünk!
Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06 20 824 2019


