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Imádkozzunk! hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

Gyülekezetünk 

megújulásáért, 

különösképpen: 

Gyülekezetünk Krisztus 

megváltó áldozatának és 

közbenjáró könyörgésének 

erejével önmagát élő 

áldozatként 

Urának odaszentelje, és 

szolgáljon az egész 

emberiség javáért. 

Isten imádása és dicsőítése 

életmódunkká váljon, és 

gyakoroljuk mind a 

közösségi alkalmainkon, 

mind személyes 

életünkben. 

Megváltozott életünkkel, 

tetteinkkel és szavakkal 

egyaránt hirdessük Jézus 

Krisztus megmentő 

szeretetét és kegyelmét 

minden embernek. 

Gyülekezetünkben 

elkötelezett, odaszánt életű 

tanítványok növekedjenek 

fel, hogy felkészüljenek 

Isten és az emberek 

szolgálatára, és senkit ne 

érjen váratlanul Jézus 

Krisztus visszajövetele. 

Olyan gyülekezetet 

építsünk, ahol a tagjaink 

Jézus Krisztus 

tanítványaként 

megtalálhatják, hogyan 

válhatnak hasznos tagjává 

Isten családjának és az 

egész társadalomnak. 

Olyan gyülekezetet 

építsünk, amelynek 

lehetőséget ad az Istennel 

való személyes kapcsolat 

helyreállítására, s ezáltal az 

emberi kapcsolatok 

gyógyulására és 

megújulására. 
Virágvasárnap 

  

Böjt 6. vasárnapja 

  

  

  

  

  

  

Közös 

könyörgés 

az istentiszteleten 

vasárnap 

10 órakor 

Városunkért 

különösképpen a 

következő utcákban 

élőkért: 

Répa u. 

Retek u. 

Réthy Lipót u. 

Réz J. u. 

Rita u. 

Rosu u. 

Rózsa u. 

Rövid u. 

Rulikowski u. 

Saláta u. 

Sánc u. 

Sándorhegy tanya 

Sarkadi út 

Sáros u. 

Scherer F. út 

Selyem u. 

Semmelweis u. 

Sikló sor 

Sín sor 

Sinka István u. 

Siórét u. 

Siórét tanya 

Síp u. 

Sirály u. 

Sitka tanya 

Sittye u. 

Solymos u. 

Sólyom u. 

Somogyi Béla u. 

Sport u. 

Stéberl A. u. 

Szabadka tanya 

Szabadkai u. 

Szabó P. u. 

Szakáll L. u. 

Szarkaláb u. 

Szarvas u. 

Széchenyi u. 

Széchenyi tér 

Szegedi Kiss I. u. 

Szegfű u. 

Székely A. u. 

Szélső u. 

Széna u. 

Szent István u. 

Szent József u. 

Szent László u. 

Szent M. park 

Szentbenedek tanya 

Szentháromság u. 

Szép u. 

Szerecsen u. 

Szeregyháza tanya 

Szigligeti u. 

Szíkfű u. 

Szilva u. 

Szinyei köz 

Szív u. 

Szlányi tanya 

Szőlős u. 

Országunkért és 

nemzetünkért, 

különösképpen: 

Országunk és nemzetünk 

megújulásáért, lelki 

ébredésért. 

Nemzetünk politikai, 

gazdasági, kulturális, 

oktatási, egészségügyi, 

közigazgatási és média 

vezetőiért. 

Tiszta közéletért. 

A korrupció, csalás, 

gazdasági 

bűncselekmények 

lelepleződéséért. 

A bűnbánat és Isten 

utáni vágy kiáradásáért a 

társadalom minden 

rétegében. 

Krisztusban erős, 

bizonyságtevő 

gyülekezetek 

születéséért. 

A hitetlenség, a 

pesszimizmus, 

reménytelenség 

erejének megtöréséért. 

Nehéz helyzetben 

levőkért, különösen is 

szabadulásért: 

Szabadulásért a 

szenvedélyek (falánkság, 

alkohol, kábítószer) 

fogságából. 

Szabadulásért a virtuális 

világ fogságából, a 

mértéktelen és 

felelőtlen 

internethasználattól, 

közösségi oldalak 

mértéktelen 

böngészésétől. 

Szabadulásért a 

mammon szerelmétől 

(pénzimádat, 

anyagiasság, élvezetek 

hajszolása). 

Szabadulásért 

a munka- és 

karrierfüggőségtől. 

Szabadulásért a  

paráznaság fogságából 

(házasságtörés, 

pornográfia, 

tisztátalanság, tekintetek 

vétke, flört, 

homoszexualitás, 

perverziók stb.) 

Szabadulásért az 

okkultizmus minden 

formájából. 


