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Imádkozzunk! hétfő kedd szerda nagycsütörtök nagypéntek nagyszombat vasárnap 

Gyülekezetünkért 

különösképpen 

Megújulásért Isten 

dicséretében, hálaadásban 

és adakozásban. 

Gyülekezetünk 

intézményeinek 

(iskola, óvoda, házi 

segítségnyújtó 

szolgálat) lelki 

életéért, szakmai 

munkájáért. 

A lelkipásztorokért, 

hogy a Szentlélek 

erejével, bátran, 

megalkuvás nélkül 

hirdessék az Igét. 

Újabb lelkipásztorok 

szolgálatba állításáért. 

Megújulásért a közösségi, 

imaéletben, 

szolgálatkészségben, 

bizonyságtételben. 

Az evangélium 

hirdetésének 

újabb lehetőségeiért. 

Könyörögjünk 

önvizsgálat, 

bűnrendezés, 

megtérés 

készségéért és a 

megszentelt 

életért. 

Húsvét 

feltámadás 

napja 

  

  

  

  

  

Közös 

könyörgés 

az istentiszteleten 

vasárnap 

10 órakor 

Városunkért 

különösképpen a 

következő utcákban 

élőkért: 

Szőlőskert u. 

Szőnyi köz 

Szüret u. 

T u. 

Táncsics u. 

Tavasz u. 

Temesvári út 

Temető u. 

Terényi u. 

Tessedik S. u. 

Thököly u. 

Tiborc u. 

Tinódi u. 

Tiszafa u. 

Toldi köz 

Toldi u. 

Tomcsányi u. 

Tompa u. 

Tormássy tér 

Tornyai köz 

Toronyi u. 

Török I. u. 

Törökzugi sor 

Túzok u. 

Uhrin J. u. 

Újélet u. 

Újsor u. 

Újűlés u. 

Vadaskert u. 

Vadvirág u. 

Vajda J. u. 

Vár u. 

Váralja tér 

Várkert u. 

Városház u. 

Varsándi u. 

Vásár u. 

Vásárhelyi P. u. 

Vasút u. 

Vasvári u. 

Veress E. u. 

Vértanúk útja 

Vértes u. 

Villa u. 

Virág u. 

Vízi u. 

Vörösmarty u. 

Wesselényi u. 

Zeller u. 

Zöldi u. 

Zrínyi u. 

Zrínyi M. tér 

Zsák u. 

Zsinór u. 

Zug u. 

48-as u. 

Országunkért és 

nemzetünkért, 

különösképpen: 

Népünk fizikai és lelki 

betegségeiből való 

gyógyulásáért. 

A gyűlölködés és 

széthúzás 

megszűnéséért, 

kapcsolatok 

gyógyulásáért. 

Országos ébredéséért, 

a névleges 

keresztyénségből élő 

hitre jutásért. 

Nemzetünk 

megmaradásáért. Krisztus 

melletti kitartásért a 

hátratétel vagy akár az 

üldöztetések idején is. 

Országunk oktatásáért, 

egészségügyéért, 

szociális 

ellátórendszeréért. 

Hiteles hívő 

emberek 

kerüljenek olyan 

helyzetbe, ahol 

hatással lehetnek a 

vezetőkre, a 

döntés-hozatalra 

Életünk megújulásáért: 

Szabadulásért a 

hitetlenségből, félelmekből, 

aggodalmaskodásból. 

Istennek való 

önátadásért életünk 

minden területén 

(idő, pénz, anyagi 

javak, erő stb.). 

Szabadulásért az 

irigység, kívánság, 

lopás, csalás 

fogságából. 

Szabadulásért a nyelv 

bűneiből (hazugság, 

kritizálás, pletyka, 

vádaskodás, ítélkezés stb.) 

Állhatatosságért és 

kitartásért minden 

élethelyzetben és 

körülményben. 

Isten akarata és 

elhívása szerinti új 

életért és 

szolgálatért. 


