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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

Augusztus 12-én, pénteken 16.00 órától kezdődik a Sári 
Katolikus Templomban néhai plébánosunk, Pásztor Győző 
olvasókanonok, címzetes esperes, címzetes prépost gyász-
szertartása. Végakarata szerint a helyi temetőben helyezik őt 
örök nyugalomra.

– Augusztus 15-én, hétfőn, Nagyboldogasszony napján tartjuk Sári
Templomunk búcsúi szentmiséjét és az ünnepi körmenet.

– Dabas-Szőlő: vasárnap 7.45
– Dabas-Gyón: hétfő, csütörtök, szombat 18.00 óra; vasárnap 11.00 óra
– Augusztus 28-án, a hónap utolsó vasárnapján emlékezünk meg a
Dabasi-szőlőkben 10 éven belül augusztus hónapban 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.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a 
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– szombaton 18.00 órakor előesti szentmise,
– vasárnap 8.00 órakor ünnepi szentmise,
– hétfő 18.00 óra: igeliturgia;
– szerda 18.00 óra: szentmise;
– első péntek (szept. 2.) 18.00 órakor szentmise.
– augusztus 15-én, Nagyboldogasszony főünnepén 18.00 óra:

szentmise.
– Szentségimádás: első csütörtökön (szept. 1.) 18.00–20.00.

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Szeptemberben megkezdődnek gyülekezeti alkalmaink a 
szokott rend szerint, amelyekre hívjuk és várjuk Testvéreinket. 
A programok részletesen szeptemberben lesznek láthatók a 
faliújságon, illetve a gyülekezeti Facebook-oldalon.
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:

– Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 órakor. (Augusztus
hónapban helyettesítő lelkészeket fogad gyülekezetünk.)

– A gyülekezeti alkalmak: augusztus hónapban szünetelnek.
– Irodai órák: lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék,

adományok befizetése kéthetente szerda, 17.00-18.00 óráig,
a gyülekezeti házban (augusztus 24.).

– Évnyitó családi istentisztelet: szeptember 12. vasárnap, 10.00 óra,
amelyre sok szeretettel hívjuk a hittanos gyermekeket, család-
tagjaikkal együtt.

– Ifjúsági, egész napos kirándulás: szeptember 17., szombat.
Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06 20 824 2019
Kérjük jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát:  
Gyóni Evangélikus Gyülekezet! Erős vár a mi Istenünk!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK 

DABASI  REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Dabas-Inárcs Református Társegyházközség közleménye:
Kedves Testvérek! Lelkészi lemondás okából megüresedett a Dabas-
Inárcs Református Társegyházközség lelkészi állása. Az átmeneti 
időszakra a Délpesti Református Egyházmegye esprese Nt. Takaró 
András helyettes vezető lelkipásztornak, teljes jogkörrel Nt. Hantos 
Péter egyházmegyei tanácsost, ócsai vezető lelkipásztort nevezte ki.

Hirdetjük, hogy az Apró Tanítványok Dabasi Református Óvodát 
2022. szeptember elsejével megnyitjuk a Délpesti Református 
Egyházmegye és a Református Zsinati Óvodai Projekt Iroda 
támogatásával. Tájékoztatunk arról is, hogy még van néhány hely, a 
jelentkezés még lehetséges az Egyházközség elérhetőségein.

Hirdetjük azt is, hogy az Istentiszteletek a szokásos rendben 
megtartásra kerülnek. Dabas 10 óra, Inárcs 11:30. A Lelkészi Hivatalt 
ideiglenesen áthelyeztük az óvodába (Kossuth László utca 2.). Előzetes 
telefonbejelentkezést követően tudjuk itt fogadni a testvéreket: 
06-29/362-280.
Felajánljuk az Ócsai Református Lelkészi Hivatal nyitvatartását és 
elérhetőségeit is: Lelkipásztori és pénztári ügyelet: kedd, csütörtök: 
15–18 óra; péntek 9–11 óra; gondnoki óra péntek: 17–18 óra
Telefon: 06 29 951 181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com
Egyházadót lehet fizetni a gondnokoknál, a helyben megszokott 
módokon. Intézendő ügyek rövid megbeszélésére az Istentiszteleteket 
követően is lesz lehetőség. Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra, 
hogy együtt imádkozzunk az új lelkipásztorért és az óvodáért! SDG!

Nt. Hantos Péter
vezető lelkipásztor, egyházmegyei tanácsos

EGYHÁZAINK HÍREI



HIT, VALLÁS

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– augusztus 21. vasárnap, 10.00 óra: új kenyér hálaadó istentisztelet

a templomban, úrvacsoraosztással
– szeptember 11. vasárnap, 10.00 óra: tanévnyitó istentisztelet

helyszín: templom
Szeretettel várunk minden hittanos és konfirmandus gyermekeket 
szüleikkel együtt erre az istentiszteletre. 
Az istentisztelet után kerül sor a hittan tankönyvek és munkafüzetek 
átadására a lelkészi hivatalban.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK

–  vasárnap 9.00 óra konfirmáció-előkészítő (október 1-jétől)
10.00 óra – istentisztelet
10.00 óra gyermek istentisztelet (szeptember 3-tól)

–  hétfő, 10.00 órakor szentmise a Zárdakert Idősek Otthonában, 11.00
órakor az Átrium Idősek Otthonában (havonta egyszer)

–  kedd, 17.00 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő (szeptember 2.
hetétől)

–  szerda, 15.00 óra: gyülekezeti Bibliaóra (szeptember 2. hetétől)
Elérhetőség: Fekete László lelkipásztor, 06 20/521 5834   


