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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI és DABASI-SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:
Miserend:

–  hétfőn és csütörtökön 17.00 óra, Gyón
–  szombaton 18.00 óra, Gyón
–  vasárnap  11.00 óra Gyón, 7.45 óra Dabasi Szőlők
–  nagyböjt péntekjein 15.00 órától Szőlőben, 17.00 órától Gyónon 

imádkozzuk a keresztutat
–  március 26-án vasárnap Szőlőben a szentmisében megemlékezünk a 

10 éven belül márciusban elhunytakról.
A húsvéti ünnepkör liturgikus eseményei miatt figyeljék a szentmisék 
hirdetéseit!

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:
–  péntek 17.00 óra: szentmise,
–  szombat 17.00 óra: előesti szentmise 
–  vasárnap 9.30 óra: szentmise,
–  Nagyböjt péntekjein (márc. 3., 10., 17., 24., 31.) a szentmise előtt fél 

órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
–  Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Benvin Sebastian Madassery atya tartja 

március 24-től 26-ig. Március 26-i vasárnapi misén lesz a betegek 
kenetének közösségi kiszolgáltatása.

–  Április 2-án Virágvasárnap a mise keretében passiójáték.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:
Miserend

– kedd és szombat 17.00
– vasárnap 8.00
– március 17-én és 18-án lelkigyakorlat lesz templomunkban este 17:00 

órakor, melyet Krizsán Zoltán hatvani plébános fog tartani.
– nagyböjt péntekjein este 17.00 órától igeliturgiát tartunk és 

keresztutat imádkozunk diakónusunkkal.
Ügyintézés az Alsódabasi plébánián a megszokott rendben.

SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Ügyfélfogadási órák: 
Kedd, csütörtök:14–17, szerda: 13-17, péntek: 13-14
Hétfőn, szombaton és vasárnap nincs hivatal. 
Telefon a hivatali órák alatt: 29/ 364-247 
Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános 
Irodista: Garajszki László
Intézhető hivatalos ügyek az irodában:  miseszándékok kérése, 
egyházi hozzájárulás befizetése, gyermekek keresztelésének 

bejelentése (legalább egy hónappal előtte), temetési ügyintézés, 
házassági szándék  bejelentése, (legalább 6 hónappal előtte) 
keresztelési igazolások igénylése, engedélyek kérése házas ság-
kötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Plébánia bankszámlaszáma:
OTP-11742032-20008440-00000000

MISEREND:
– kedd, csütörtök és szombat 17.00 órakor
– nagyböjt péntekjein 17.00 órától Keresztút
– vasárnap 11.00 órakor
– Nagyböjti lelkigyakorlatunk: március 11. szombat, 17 órakor mise 
(Dr. Sztankó Attila Dunaharaszti plébános), március 14. kedd, 17 órakor 
mise (Nemeskürti Ferenc Dömsödi plébános), március 16. csütörtök, 
17 órakor mise (Mihoc Valerian helyi plébános) fogják tartani. Minden 
mise előtt gyónási lehetőség. 

– Minden pénteken a templomban 17 órakor, keresztutat imádkozunk. 
– Azok a fiatalok, akik az idei évben szeretnének házasságot kötni a 
templomunkban várom jelentkezésüket a sekrestyében vagy a 
plébánián.

– A keresztelések a templomban havonta egyszer, mise keretében, 
minden első vasárnapon fognak történni. 

– A temetések Sáriban kedden és csütörtökön, Ócsán pedig hétfőn és 
pénteken lesznek. 

– Március 25-én szombaton az ócsai egyházközség szervez nagyböjti 
lelkinapot. A téma: Isten szeretetének a befogadása. Vendég atya: 
Ft. Bakos Rafael karmelita szerzetes. Napirend: elmélkedések, 
szentségimádás és egy záró misével zárjuk a napot az esti órákban. 
Jelentkezni lehet az ócsai plébánián (hétfőn vagy pénteken) vagy 
Valerian atyánál. 

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK 

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
–  március 12. vasárnap, 10.00 óra böjt 3. vasárnapi istentisztelet
–  március 19. vasárnap, 10.00 óra böjt 4. vasárnapi istentisztelet
–  március 26. vasárnap, 10.00 óra böjt 5. vasárnapi istentisztelet 

helyszín: gyülekezeti ház
–  április 2. vasárnap, 10.00 óra virágvasárnap ünnepi istentisztelet 

helyszín: templom
–  április 6. csütörtök, 18.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet 

helyszín: templom
–  április 7. péntek, 10.00 óra nagypénteki istentisztelet, 

úrvacsoraosztás, helyszín: templom
–  április 9. vasárnap, hajnali 5.00 óra feltámadás ünnepi hajnali 

virrasztás, helyszín: gyülekezeti ház

EGYHÁZAINK HÍREI



HIT, VALLÁS

2023. március 23

10.00 óra feltámadás ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás
helyszín: templom

– 15.00 óra feltámadás ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás 
helyszín: Tatárszentgyörgy rkat. templom

–  április 10. hétfő, 10.00 óra húsvét hétfői ünnepi istentisztelet, 
úrvacsoraosztás, helyszín: templom

Minden kedves Testvérünknek Istentől gazdagon megáldott 
feltámadás ünnepet kívánok!
ÁLLANDÓ ALKALMAK

–  vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő 8. osztály
                  10.00 óra felnőtt istentisztelet
                  10.00 óra gyermek istentisztelet

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

úrvacsoraosztással
–  hétfő 10.00–11.00 óráig Baba-Mama Kör (minden hónap 1. hétfője) 

helyszín: gyülekezeti terem
–  szerda: 17.00 óra konfirmáció-előkészítő 7. osztály
–  csütörtök: 15.00 óra gyülekezeti Bibliaóra (áprilistól 17.00 órakor) 

–  18.30-tól felnőtt hittanképző 
helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Hirdetjük, hogy az IGEi alkalmak a megszokott időben 

megtartásra kerülnek. Istentiszteleteink: Dabas: 10.00 óra; 
– Férfikör indul a gyülekezetben, melyre szeretettel hívunk minden 

érdeklődő férfit. Az első alkalom március 2-án (csütörtök) 18.00 
órától lesz a Gyülekezeti teremben (Ravasz László u. 7.). 

– A Lelkészi Hivatal nyitvatartási ideje: szerdánként 15.00–17.00 
óra és csütörtökönként 9.00–11.00 óra között.

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor, gyerekek részére 

párhuzamosan kistemplom foglalkozás
– március 11. szombat: gyülekezeti, buszos kirándulás. 

Program: Nick Vujicsics előadásának megtekintése  
(Budapest Aréna)

– március 12. vasárnp, 17.00 óra: ökumenikus békeima 
Helyszín: Gyóni Katolikus Templom

– március 24. péntek,17.00 óra: böjti est
„Krisztus hét szava a kereszten” – Orgonazenés áhítat Hallgrimur 

Pétursson Passió-énekek című műve alapján
Hallgrímur Pétursson, a 16. században élt lutheránus lelkész az izlandi 
irodalom máig meghatározó alakja. Legfontosabb műve a Passió-
énekek. A haldokló Jézus utolsó szavai számos műalkotást ihlettek, 

többek között Pétursson énekgyűjteményében is találunk minden 
szóhoz egy éneket. A böjti esten ez a hét ének hangzik el J.S.Bach 
egyik művével váltakozva. A szövegrészeket Vig Balázs, az Országos 
Iroda Gyülekezeti és Missziói Osztályának munkatársa válogatta, a 
szövegeket Németh Zoltán és/vagy Vig Balázs szólaltatják meg. 
Hangszeren közreműködik Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész.

– március 26. szombat: gyülekezeti, buszos kirándulás 
Program: a Teljesen idegenek c. színdarab megtekintése (Játékszín)

EGYÉB ALKALMAINK: 
– Konfirmációra felkészítő órák: péntek, 16.00 óra
– Kórus: péntek, 18.00 óra  

– Szeretettel hívjuk az énekelni vágyókat!
– Nyugdíjas kör: március 19. vasárnap, 15.00 óra
ÁPRILISI ELŐRETEKINTÉS: 
Húsvéti alkalmaink:

– nagycsütörtök: április 6. csütörtök, 17.00 óra, istentisztelet 
(úrvacsora)

– nagypéntek: április 7. péntek, 10.00 óra, passió felolvasó 
istentisztelet

– húsvét vasárnap: április 9., vasárnap, 10.00 óra (úrvacsora)
– húsvét hétfő: április 10., hétfő, 10.00 (úrvacsora)
Konfirmációs hírek: 

– Kirándulás a konfirmandus csoporttal: április 11-13., Balatonszárszó
– Konfirmációs vizsga: április 29. szombat, 15.00 óra
– Konfirmáció: április 30. vasárnap 10.00óra
ALKALMAINKRA SOK SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK!
Sok szeretettel hívjuk a kisgyermekes családokat keresztelőre felkészítő 
beszélgetésre, a jegyespárokat esküvői felkészítésre, a lelki gondokkal 
küzdőket beszélgetésre. 
Irodai órák: lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék, adományok 

befizetése: szerda, 16.00–18.00 óráig
Kérjük, lehetősége szerint rendezze az egyházfenntartói járulék befizetését 
(3000 Ft konfirmált tanuló, 12 000 Ft dolgozó, 6000 Ft nyugdíjas). 
Adományával kérjük, hogy segítse és támogassa a gyülekezetünkben 
folyó munkákat! A befizetés átutalással is lehetséges a gyülekezeti 
számlaszámon: Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989
Külföldi testvéreink számára is lehetséges az utalás az alábbi 
számlaszámon: IBAN: HU58 11742032-20004989
Aki az általunk működtetett Kisharang és Hajnalcsillag bölcsődében 
folyó munkát szeretné támogatni, kérjük, a megjegyzésben írja oda, 
hogy: „A bölcsőde számára.”  Köszönjük szépen az adományokat, 
a gyülekezetünkben folyó munka támogatását!
Kérjük, jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát:

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

EGYHÁZAINK HÍREI




