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GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
A rohanó napok és évek során eljutottunk addig a szomorú valóságig, 
hogy a Sári egyházközség szeretett plébánosa, Főtisztelendő Pásztor 
Győző esperes, kanonok, plébános úr befejezte több évtizedes 
szolgálatát az egyházközség élén. A Püspök úr augusztus 1-jével 
nyugállományba helyezte. Mivel oly nagy a pap hiány, új papot nem 
tud küldeni Sáriba, ezért rábízta az egyházközség vezetését Ország 
Tibor gyóni plébánosra, aki ezt elvállalta. Ennek következménye, hogy a 
következőképpen alakul a két egyházközség hivatali ideje illetve 
miserendje:
SÁRI
hivatali idő: kedd, péntek: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend:  kedd, péntek: 18.00 óra (téli időszak 17.00 óra) 

szombat: 19.00 óra (téli időszak 17.00 óra) 
vasárnap: 10.00 óra

GYÓN
hivatali idő: hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend: hétfő, csütörtök, szombat: 18.00 óra
vasárnap: 9.00 óra - Szőlők, 11.00 óra - Gyón

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00 órakor igeliturgia,
– péntek 19.00 órakor szentmise,
– szombat 19.00 órakor előesti szentmise.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány 
mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és ah 
onlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk! 

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:

-vasárnap 8.00 szentmise
-hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
-filmklub 2 hetente, vasárnap 19.30

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK   
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

– minden vasárnap 10.00 órától istentisztelet a templomban
– szeptember 27. vasárnap, 10.00 órától hittanos

tanévnyitó istentisztelet a templomban
– október 4. vasárnap, 10.00 órától ünnepi konfirmációi istentisztelet

a templomban
Amíg a járványveszély nem szűnik meg kérjük az istentiszteleten az 
előírások betartását. Szájmaszk viselése kötelező. A bejára-
toknál kötelező a kézfertőtlenítés. Egymástól 1,5 m-es távolságot 
meg kell tartani!
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni. 
Ennek megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a 
testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet adományt 
felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a 
gyülekezet gondnokánál, a templomban található postai csekken, 
valamint a Takarékszövetkezet Zrt.-nél vezetett 64400099-10903667-
es számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai csekken, vagy 
banki átutalással történik az adomány befizetése a közleményben 
mindenképpen kérjük feltüntetni hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek 
van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak 
könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. 
Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti 
fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is 
pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.”  
(2 Kor 8,12-14)

Hivatali idő: kedd 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 
06-29/362-280; 06-30/400-59-57

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Szeptember 13-án, vasárnap 10.00 órától Tanévnyitó Családi nap a 

gyülekezeti házban
Az Istentisztelet után bográcsos ebédre várjuk a kedves Szülőket, 
Nagyszülőket, Dédszülőket a gyermekeikkel együtt. 15.00 órakor 
kisvonatozás Dabas nevezetességeihez és a csatihoz. A hittan 
tankönyvek és munkafüzetek ezen a napon vehetők át a Lelkészi 
Hivatalban. Szeretettel várunk minden családot!

– Szeptember 25. péntek, este 18.00 órától úrvacsora-előkészítő 
bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.

– Szeptember 27. vasárnap, 10.00 órától úrvacsorai istentisztelet a
gyülekezeti házban.  Állandó alkalmak

– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály (október 6-tól)
– vasárnap 10.00 órától: istentisztelet (gyülekezeti ház)
– vasárnap 10.00 óra: gyermek istentisztelet 2 csoportban
– vasárnap 15.00 órától Filmklub

Szeptember 20-tól indul újra a kis gyülekezeti teremben és a Lelki-
gondozói szobában (havonta egyszer)

– hétfő  10.00 óra Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra Átrium Idősek Otthonában istentisztelet 

EGYHÁZAINK HÍREI



2020. szeptember

(minden hónap 4. hétfőjén)
– kedd 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő

(szeptember 15-től indulnak)
– szerda 17.00 óra: gyülekezeti bibliaóra (szeptember 18-tól)
– péntek 18.00 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség

 (szeptember 18-tól, havonta)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET     
– Kórus: szeptember 11. péntek, 17.00 óra.
– Az évnyitó istentiszteletünk időpontja: szeptember 13. vasárnap:

Gyón: 10.00 óra
Sok szeretettel hívunk minden tanulót, a kicsiktől a nagyokig.
Pedagógus testvéreket is szeretettel hívjuk, valamint, a
bölcsődénkbe járó kicsiket, családjaikkal együtt.

Konfirmáció: 
–A konfirmációt, amely a vírushelyzet miatt eddig elmaradt, október

3. szombat és október 4. vasárnap tervezzük pótolni.
– A konfirmandusok első órája: szeptember 11. péntek, 16.00 óra.

Kérem, hogy erre az alkalomra mindenki hozza el a konfirmandus
órán már kiosztott vizsgamenetet.

– Új konfirmandus csoport: Az új csoport csak az októberi konfirmáció 
után indul majd. Az új csoport első alkalma: október 9. péntek,
16.00óra.Az órákat is így tervezzük, péntekenként, 16.00 órakor, ha
minden érintettnek jó így. Jelentkezés a hittanórákon lesz lehetséges. 

– Első presbiteri ülés: szeptember 14. hétfő, 18.00 óra
– Asszonykör: szeptember 14. hétfő, 16.30 óra
– Gyülekezeti évkezdő szalonnasütés: szept. 18, péntek, 17.00 óra
– Bölcsis évkezdő családi délután: szeptember 19. szombat, 16.00 óra
– A nyugdíjas kör első alkalma: szeptember 20. vasárnap, 15.00 óra
Sok szeretettel hívjuk közösségünkbe, alkalmainkra.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet.
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019


