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ALKALMAINK

– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– április 1. csütörtök, 17.00 óra: nagycsütörtöki istentisztelet
– ápri l i s  2 .  péntek ,  10 .00 óra:  nagypéntek i  i stentisz telet

úrvacsoraosztással
– április 3. szombat, 17.00 óra: nagyszombati istentisztelet
– április 4. vasárnap, 10.00 óra: húsvét első napi istentisztelet

úrvacsoraosztással
– április 5. hétfő, 10.00 óra: húsvét második napi istentisztelet
– A bibliaórákat határozatlan ideig online formában tartjuk meg,

melynek linkje elérhető a Dabas–Inárcs Református Társegyházközség 
facebook-oldalán.

Nyári gyermek és ifjúsági hittantábort szervezünk 
Abádszalókra (Tisza-tó) június 21–24. (hétfő-csütörtök) között. 
Ár: 17 000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, napi háromszori étkezés, 

strandbelépők,hajókirándulás és kerékpárhasználat díját.  
További információ a lenti elérhetőségeken kapható.

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, istentisz-
te let után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található 
postai csekken, valamint a Takarékbank 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 órától 18.00 óráig; tel.: 06-29/362-280; 
06-30/400-5957; e-mail: refdabas@gmail.com

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Február 28-ra és a március 7-re tervezett Szeretetvendégségeink 
a járványhelyzet miatt elmaradnak. Őszre tesszük át mindkét 
alkalmunkat.

– március 7. vasárnap, 10 óra: böjt 3. vasárnapi istentisztelet Biblia
vasárnap

helyszín: Halász Móricz-kúria
– március 28. vasárnap, 10 óra: virágvasárnap ünnepi istentisztelet
helyszín: Halász Móricz-kúria
április 1. nagycsütörtök, este 6 óra: nagycsütörtöki istentisztelet
helyszín: gyülekezeti ház
ápri l i s  2 .  nagypéntek ,  10 óra:  nagypéntek i  i stentisz telet 

úrvacsoraosztással
helyszín: gyülekezeti ház
április 4. vasárnap, 5 óra: feltámadás ünnepi hajnali virrasztás
helyszín: gyülekezeti ház
április 4. vasárnap, 10 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással
helyszín: Halász Móricz-kúria
ápril is 4. vasárnap, 15 óra feltámadás ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással
helyszín: Tatárszentgyörgy, Római katolikus templom
ápril is 5 . hétfő, 10 óra: húsvéthétfői ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással
helyszín: Halász Móricz-kúria

A járványügyi intézkedések figyelembevételével minden kedves 
Testvérünket kérünk, hogy szájmaszkban vegyenek részt az 
alkalmainkon. Egymástól 1–1,5 méter távolságban foglaljanak majd 
helyet. Aki betegnek érzi magát maradjon otthon.

Amennyiben a járvány fokozódna, akkor minden alkalmunk online 
felvételre kerül, és megtekinthető lesz egyházközségünk Facebokok 
csoportjában.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
vasárnap: – 9.00 óra konfirmáció-előkészítő (8. osztály, 1. csoport)

– 10.00 óra felnőtt istentisztelet
– 10.00 óra gyermek istentisztelet
kedd: –17.30 órakor felnőtt konfirmáció-előkészítő
szerda:  – 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra márciustól

 – 17.00 óra konfirmáció-előkészítő (7. osztálynak)
péntek: – 18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség  

(havonta egyszer)
szombat – 17.00 óra ifjúsági óra (várhatóan húsvét után újraindul)
Minden kedves Testvérünknek kívánunk nagyon áldott böjti időszakot, 
felkészülést és Istentől gazdagon megáldott koronavírustól mentes 
feltámadási ünnepet!

EGYHÁZAINK HÍREI
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
MISEREND:
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
HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK:

– Nagycsütörtök (április 1.): Sári: 17 óra, Gyón: 18 óra
– Nagypéntek (április 2.)

Sári: 16 óra keresztút, 17 óra szertartás
Gyón: 17 óra keresztút, 18 óra szertartás

– Nagyszombat (április 3.)
Sári 17 óra feltámadási szentmise
Gyón 18 óra feltámadási szentmise

– Húsvétvasárnap (április 4.)
Dabasi-Szőlők: 9 óra
Sári: 10 óra
Gyón: 11 óra

– Húsvéthétfő (április 5.): Sári: 10 óra; Gyón: 11 óra
Április 6-tól változnak a Szentmisék kezdési időpontjai:
Sári: kedd és péntek 18 óra, szombat 19 óra, vasárnap 10 óra
Gyón: hétfő, csütörtök és szombat 18 óra, vasárnap 11 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

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:

-vasárnap 8.00 szentmise; hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
– A filmklubok elmaradnak.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00 órakor diákmise;
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
Amennyiben lesz tavaszi óraátállítás, akkor utána az esti szentmisék 
és igeliturgiák 19.00-kor kezdődnek.

– Április 2-ig péntekenként a szentmise előtt fél órával keresztúti
ájtatosságot tartunk.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány 

mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti  h irdetőtáblán és a 

honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
KEDVES TESTVÉRÜNK!
Szeretettel hívjuk közösségünkbe, az alábbi alkalmainkra:
Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor.
Ifjúsági istentisztelet (középiskolás korosztály részére): minden 
péntek, 16.00 órakor (gyülekezeti ház)
Kórus: on-line, minden péntek, 18.00 óra
Irodai órák, ügyintézés: szerda, 16.00–18.00 óra
HÚSVÉTI ÜNNEPI ALKALMAINK:
Nagycsütörtöki istentisztelet: április 1. 17.00 óra
Nagypénteki istentisztelet: április 2. 10.00 óra
Húsvét vasárnapi istentisztelet: április 4. 10.00 óra
Húsvéthétfői istentisztelet: április 5. 10.00 óra
Kérjük, jelölje be a gyülekezetünk oldalát a facebook oldalunkon: Gyóni 
Evangélikus Gyülekezet.
Ha szívesen támogatná a gyülekezetünkben folyó munkát, az alábbi 
bankszámlaszámon köszönettel fogadunk adományt:
11742032-20004989 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves 
Testvérünknek!
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019

EGYHÁZAINK HÍREI

„Világokat tud megváltoztatni,
ha csak egyetlenegy embernek is 

adunk álmot”
Dr. Fodor Réka az AFRÉKA Alapítvány alapítója afrikai 
missziós munkásságáról, a hit gyógyító erejéről tart 

tanúságtételt március 21-én, vasárnap Dabason.
a felsődabasi katolikus templomban a 8.00 órakor kezdődő 

szentmisét követően, 
majd az alsódabasi katolikus templomban

a 9.30 és 11.00 órai szentmiséket követően.

A tanúságtétel alkalmával az érdeklődők megvásárolhatják 
missziós munkásságáról, afrikai kalandjairól szóló köteteit 

Dr. Csókay András ajánlásával.

afreka.hu

Facebook: afrekahu


