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GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
A gyóni és a sári egyházközségekben november 1-jével 
érvénybe lép a téli MISEREND a következőképpen:
Gyón: hétfő és csütörtök 17.00 óra

szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra.

Sári: kedd, péntek–szombat 17.00 óra
vasárnap 10.00 óra

Dabasi-Szőlők: vasárnap 9.00 óra
Hivatali idő Gyón: 
hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között
Hivatali idő Sári: 
kedd, péntek 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.30 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
– Autó- és kerékpármegáldás lesz november 8-án vasárnap, a 9.30

órakor kezdődő mise után.
– Jubiláns házasok miséje lesz november 22-én, Krisztus Király

vasárnapján 9.30 órakor.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány 

mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a 
honlapunkon: 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

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET     
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket közösségünkbe, 
az alábbi alkalmakra:
Ünnepi istentiszteleteink:

– Örök élet vasárnapján istentisztelet gyászolók részére:
november 22. vasárnap, 17.00 óra

– Advent első vasárnapja, családi istentisztelet:
november 29. vasárnap, 10.00 óra

Havi alkalmaink:
– Asszonykör: november 9. hétfő, 16.30 óra
– Nyugdíjaskör: november 15. vasárnap, 15.00 óra
Heti alkalmaink:

– Konfirmandusóra: minden péntek, 16.00 óra
– Kórus: minden péntek, 17.00 óra
Adventi családi kézműves alkalom: 

november 21. szombat, 10.00 óra
Irodai órák:  

minden héten szerdán, 16.00–18.00 óráig
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Kérjük, ha tudja és megteheti, adományával banki átutaláson 
keresztül támogassa a Gyóni Evangélikus Gyülekezet működését! 
Számlaszám: 11742032-20004989 (OTP).
Köszönjük szépen!
Sok szeretettel hívjuk és várjuk közösségünkbe!
Erős vár a mi Istenünk!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK   

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10.00 órától istentisztelet a templomban
– november 29. vasárnap, 10.00 óra: advent 1. vasárnapi úrvacsorás

istentisztelet a templomban
– december 2. szerda, 15.00 óra: bibliaóra a gyülekezeti házban
– december 9. szerda, 15.00 óra: bibliaóra a gyülekezeti házban
Amíg a járvány nem szűnik meg kérjük, az istentiszteleten az előírások 
betartását. Szájmaszk viselése kötelező, a bejáratoknál kötelező a 
kézfertőtlenítés. Tartsuk egymástól a 1,5 m-es távolságot.
Szeretnénk 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 B3 Takarékszövetkezetnél 
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 
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HIT, VALLÁS

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
– november 29. vasárnap, Advent 1. napja úrvacsorás istentisztelet
Helyszín a Halász Móricz-kúria
ÁLLANDÓ ALKALMAK:

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

istentisztelet (ez utóbbi a gyülekezeti házban)
– hétfő 10.00 óra: istentisztelet (Zárdakert Idősek Otthona)
– hétfő 11.00 óra: istentisztelet (Átrium Idősek Otthona – havonta 

egyszer)
– kedd 17.30 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő
– szerda 15.00 óra: gyülekezeti Bibliaóra
– szerda 16.00 óra: konfirmáció előkészítő 7. osztály
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk az 

alkalmainkra!
Áldott adventre készülést, örömteli ünnepvárást kívánok!


