A Pécsi Imádság Háza Alapítvány programjai 2019-ben
1. Állandó programok
- mindennap Imádság Háza zenés dicsőítő Szolgálat (imamisszió): heti 60-70 órában
- minden hónap 1. péntekén: evangelizáció és dicsőítő imaest
- minden hónap 3. csütörtökén: ifjúsági evangelizáció és dicsőítő imaest
- rendszeres lelkigondozó imaszolgálat („Bethesda” program)
- havonta egyszer: „Betsaida” közösségi imaest
- havonta két alkalommal: „Betánia” közösségi imaest
- havonta háromszor: „Emmausz” ifjúsági közösségi imaest és hitéleti alapozás
- minden 5. csütörtökön: ifjúsági közösségi együttélés és szabadidős program
2. Alkalmi programok és fontosabb események:
- január 18-19.: Hozzáértő-Segítő lelkigondozó képzés 1.
- január 24.: ökumenikus dicsőítő imaest (Az egységért)
- január 25.: IHK 2019. szolgálói találkozó és szervezési előkészület
- február 2.: Hozzáértő-Segítő lelkigondozó képzés 2.
- február 9.: farsangi gyermekprogram és foglalkoztató délután az Imaházban
- február 13. IHK team szervezői munka Budapesten
- február 22-23.: Hozzáértő-Segítő lelkigondozó képzés 3.
- március 2.: 1/2019-es kuratóriumi évértékelő ülés
- március 13.: imamissziós előadás és képzés
- március 22-23.: 24 órás dicsőítés meghívott dicsőítő csapatokkal az Imaházban
- március: IHK szervező team értekezlet Budapesten
- április 25.: IHK szolgálói összejövetel és szervezési előkészület
- április 26-27.: részvétel az MKKMSZ Országos Tanácsának ülésén
- május 06.: 2/2019-es évközi kuratóriumi ülés
- május 9.: IHK 2019. előkészületi program
- május 10-12.: V. Imádság Háza Konferencia (IHK) a pécsi Expo Centerben
- május 10-12.: egésznapos foglalkoztató gyerekprogram
- május 21.: IHK szolgálatvezetői értekezlet
- május 27.: IHK szolgálói utótalálkozó és értékelő imaest
- június: 2018. éves beszámoló közzététele
- június 7.: pünkösdi virrasztás, dicsőítő imaest az Imaházban
- június 12.: IHK szervező team értekezlet
- június 19.: ifjúsági közösségi nap
- július 06.: Betánia családi lelki nap
- szeptember 25.: 3/2019-es évközi kuratóriumi ülés
- október 9.: imamissziós előadás és képzés
- október 18-20.: „Vezetni és vezetve lenni” képző lelkigyakorlat
- október 26: részvétel közbenjáró imaszolgálaton Budapesten
- december 6.: mikulásnapi közösségi találkozó
- december 13.: „Szabadságban élve” ifjúságmissziós szolgálat Átán
- december 19.: adventi közösségi dicsőítő imaest és közösségi program
- december 20.: ifjúsági karácsonyi imaest

