
HIT, VALLÁS

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Miserendünk:

– Dabas-Sári: hétköznap 17.00 óra
szombat 17.00 óra, vasárnap 9.30

– Dabas-Szőlő: vasárnap 7.45
– Dabas-Gyón: hétköznap és szombaton 18.00 óra; vasárnap 11.00 óra

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor szentmise,
– csütörtök 17.30 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és  
a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– szombatonként 18.00 órakor előesti szentmise,
– vasárnaponként 8.00 órakor szentmise,
– hétfőnként 18.00 órakor igeliturgia;
– Első csütörtökön (dec. 1.) szentségimádás 18.00-20.00-ig.
– Első pénteken (dec. 2.) 18.00 órakor: szentmise.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK 

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– november 13. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban

18.00 óra Ökumenikus Békeima a templomunkban
– november 20. vasárnap, 10.00 óra Istentisztelet a gyülekezeti

házban, 15.00 óra szeretetvendégség (hittanos gyermekeink
műsora, tombola)

– november 23-tól 25-ig, 18.00 órakor: adventi evangelizáció
helyszín: gyülekezeti ház

– november 27. vasárnap, 10.00 óra Advent 1. vasárnapi istentisztelet,
úrvacsoraosztással
helyszín: gyülekezeti ház

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció előkészítő

 – 10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban
– 10.00 óra  felnőtt istentisztelet,

– hétfő, 10.00 óra Zárdakert Idősek Otthona, 11.00 óra Átrium Idősek
Otthona istentisztelet (minden hónap 4. hétfőjén)

– kedd, 17.30 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
– szerda, 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra

 – 16.00 óra konfirmáció előkészítő (7. osztály)
– csütörtök este: 18:30 órától felnőtt hittanóra (1-2. csoport) a Gyóni

Géza Ált. Iskolában
– péntek 16.00 óra gyülekezeti hittanóra (vegyes csoport)

18.00 óra ifjúsági óra (kis-ifi együttlét) sok játékkal, beszélgetéssel
az Ige tükrében
Minden konfirmált fiatalt szeretettel hívunk és várunk!

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Dabas-Inárcs Református Társegyházközség közleménye:

Kedves Testvérek!
Hirdetjük, hogy az Istentiszteletek a szokásos rendben megtartásra 
kerülnek. Dabas 10.00 óra, Inárcs 11:30 óra. A Lelkészi Hivatalt 
ideiglenesen áthelyeztük az óvodába (Kossuth László utca 2.). Előzetes 
telefonbejelentkezést követően tudjuk itt fogadni a testvéreket, 
felajánljuk az Ócsai Református Lelkészi Hivatal nyitvatartását és 
elérhetőségeit is:
Lelkipásztori és pénztári ügyelet: kedd: 15.00–18.00 Óra; csütörtök 
15.00–18.00 óra; péntek 9.00–11.00 óra; gondnoki óra péntek: 17.00–
18.00 óra
Telefon: +36 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!
Az Úrlegyen mindnyájunk őriző pásztora! Áldás, békesség! SDG!

Nt. Hantos Péter vezető lelkipásztor

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Kedves Testvéreink! 
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:

– Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 órakor
–  november 12., szombat: garázsvásár.

A gyülekezeti házban tartjuk 9.00–17.00 óráig. Ruhák, játékok és
mesekönyvek és egyéb hasznos dolgok, adományért elvihetők.
Az adományok a bölcsődénk működését segítik.

–  november 13., vasárnap: Ökumenikus békeima
Helyszín: Gyóni Református Templom, 17.00 óra.

–  november 19., szombat: barkácsolás
Kézműves délelőttöt szervezünk 10 órától, a gyülekezeti házban. 
Adventi, karácsonyi, téli ünnepi díszeket fognak készíteni a gyerekek. 
A kisebb (bölcsis és ovis) gyerekeket szülői kísérettel hívjuk és várjuk. 
Kérjük, hogy aki megteheti, 500 Ft hozzájárulással segítse a program
anyagköltségeit.

EGYHÁZAINK HÍREI



–  november 20, vasárnap (Örök élet vasárnapja): az istentiszteleten
szupplikáció lesz, azaz teológust fogad gyülekezetünk - igét hirdet: 
Fabiny Márton 5. éves teológus hallgató. 
Ugyanezen a napon, Örök élet vasárnapján, megemlékező 
istentiszteletet tartunk, 17.00 órakor. Szeretettel hívjuk mindazokat a
gyászoló testvéreinket, akik ebben az egyházi évben veszítették el 
szerettüket. Mécsest fogunk gyújtani minden egyes szerettünk 
emlékére, akitől búcsút kellett vennünk tavaly december óta. 
Szeretettel hívjuk a gyászoló családokat! (Mécsest nem kell hozni, 
azzal mi készülünk.)

–  november 27., vasárnap: advent 1. vasárnapja

RENDSZERES ALKALMAINK:
minden pénteken: 16.00 órakor konfirmációs óra,  

utána 17.00 órától kórus.
minden hó 3. vasárnapján 15.00 órától: nyugdíjas kör
minden hó 2. péntek délelőtt istentiszteletek az idősotthonokban, 
10.00 Zárdakert, 11.00 Átrium

Sok szeretettel hívjuk a kisgyermekes családokat keresztelőre felkészítő 
beszélgetésre, a jegyespárokat esküvői felkészítésre, a lelki gondokkal 
küzdőket beszélgetésre. 
Kérjük, jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát:

  Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Irodai órák: lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék, adományok 
befizetése: szerda, 16.00–18.00 óráig, a gyülekezeti házban. 
Kérjük, hogy akinek elmaradása van (akár több éves is!), lehetősége 
szerint rendezze az egyházfenntartói járulék befizetését.
A befizetés átutalással is lehetséges, ezen a gyülekezeti számlaszámon: 
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989
Külföldi testvéreink számára is lehetséges az utalás az alábbi 
számlaszámon: IBAN: HU58 11742032-20004989
Köszönjük szépen az adományokat, a gyülekezetünkben folyó munka 
támogatását! 

Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06 20 824 2019




