
  
    A Pécsi Imádság Háza Alapítvány  programjai 2021-ben

1. Állandó programok          

- Imádság Háza - imamissziós dicsőítő szolgálat: heti 35-40 órában 
- rendszeres személyes közbenjáró imaszolgálat és lelkigondozás
- hetente 2-3 alkalommal kis közösségek imaestjei
- három havonta ifjúsági és közösségi lelki napok

2.  Alkalmi programok és fontosabb események:

- január-június: online közösségi imaalkalmak péntekenként
- január-június: online közösségi imaalkalmak minden csütörtökön
- január-február: online zenés dicsőítő imaestek péntekenként
- január 7., 14., 21.: „Jézus, a Gyógyító” - online közösségi lelkigyakorlat
- január 28.: online közbenjáró imagyakorlat
- február 4., 11., 18.: „Jézus, a Szabadító” - online közösségi lelkigyakorlat
- február 25.: online közbenjáró imagyakorlat 
- március 4., 11., 18.: „A szív titkai” - online képző lelkigyakorlat imaszolgálathoz 
- március 20.: részvétel és dicsőítő szolgálat az MKKMSZ Országos Tanács online ülésén
- március 25.: online közbenjáró imagyakorlat 
- március 27.: 1/2021-es kuratóriumi évértékelő ülés
- április 8.: részvétel és szolgálat az „Egy név-egy élet”, a holokauszt áldozatairól megemlékező 

virtuális konferencián
- április 8., 15., 22.: „Szívből megbocsátani” - online imaszolgálatra felkészítő lelkigyakorlat
- április 25.: részvétel és dicsőítő szolgálat a Charis 1. virtuális nemzetközi konferenciáján
- április 29.: ifjúsági közösségi nap lelki- és szabadidős programmal
- május 1.: részvétel és dicsőítő szolgálat a Székesfehérvári Egyházmegye virtuális regionális 

találkozóján
- május 6., 13., 20.: „A prófétai szó és áldás” - online képző lelkigyakorlat imaszolgálathoz
- május 20.: részvétel és dicsőítő szolgálat a horvát-magyar virtuális gyógyító imaesten
- május 21.: közösségi Pünkösdváró imaest Magyarszéken
- május 27.: online közbenjáró imagyakorlat 
- június 5.: részvétel és dicsőítő szolgálat az MKKMSZ Országos Tanács online ülésén 
- június 17.: ifjúsági közösségi lelki nap
- július 24.: közösségi képző lelkigyakorlat Magyarszéken
- szeptember 09-10.: utcai dicsőítő és evangelizációs szolgálat a NEK-en Budapesten
- október 22.: közösségi szabad idős program
- november 15.: 2/2021. sz. kuratóriumi ülés
- november 17.: IHK- team online virtuális találkozó és közös imádság
- november 19.: közösségi szabad idős program
- december 10.: adventi imaest - közösségi szentmise az Imaházban
- december 16.: online karácsonyi imaest és közösségi program
- december 17.: online adventi dicsőítő imaest és közösségi program
- december 31.: év végi hálaadó közösségi imaest 


