Njuter du av Guds skapelse?

MOTALA

Program Maj-September 2018
Andakter i
sommar

Hösten i
Equmeniakyrkan

Sopplunchen

Tillsammans,
"över alla gränser"

Tid för bön!

Bön och förbön
Juni-September 2018
Söndag 27 maj och v.22
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7,
Nästa söndags församlingsmöte, Våra anställda och
gäster på Furulid, Motala
Baptistförsamling och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 3 juni och v. 23
Vi ber för: Omsorgsgrupp
1,Sommaren på Furulid,
Ekumeniken i Motala,
Motala församling och vi
ber: Gud, gör oss djärva.

Söndag 2 sept. och v. 36
Vi ber för: Omsorgsgrupp
5,Inför den nya terminen i
församlingen, Equmenia
och MKC, Språkcafét, S:t
Georgis Eritreanska ortodoxa församling i Motala
och vi ber: Gud, gör oss
smittande.

Ditt bidrag till
Furulid – och till
församlingen

Sedan ett antal år tillbaka
går all lös kollekt som samSöndag 15 juli och v. 29
las in under FurulidssäVi ber för: Omsorgsgrupp
songen att tillfalla Furulid.
7,Folkracefestivalen,Alla
Detta är givetvis bra,
semesterfirare, Pingstkyreftersom det ger ett välkan i Motala och vi ber:
Söndag 9 sept. och v. 37
kommet bidrag till driften.
Gud, gör oss hängivna.
Vi ber för: Församlingens
Det är minst lika viktigt att
Söndag 22 juli och v. 30
styrelse och råd, Församoffrandet till församlingen
Vi ber för: Omsorgsgrupp
lingens framtid, Västra de- fortsätter som vanligt även
1,Anställda och våra gäster len av S:t Nikolai katolska
under sommaren, för att
på Furulid, Lillkyrkan i
församling och vi ber: Gud, årets budgetmål ska vara
Motala och vi ber: Gud, gör gör oss hängivna.
möjligt att uppnå.
oss kreativa.

Pastorns ruta

Offrandet till församlingen
kan ske olika sätt. Förutom
Under sommaren hittar du
det traditionella sättet att
mig troligen på Furulid tis- använda särskilda offerkudag, onsdag, torsdag och
vert, så kan du även Swisha
söndag. Ser du mig inte där från din mobiltelefon. Förär du välkommen att SMSa
samlingens swishnummer
0725-500133 eller mejla:
Söndag 5 aug. och v. 32
är 1231463090.
evamarie@equmeniaVi ber för: Omsorgsgrupp
Söndag 17 juni och v. 25
kyrkanmotala.se
3,vi tackar för sommarsäMen det i särklass bästa
Vi ber för: Omsorgsgrupp
songen på Furulid, Församsättet är att avsätta ett fast
3,Midsommarfirandet på
Du är självklart välkommen månadsbelopp, antingen
lingens arbete starten av
Furulid, Alla utställare på
bygget av ny kyrka, Sjukhu- att boka samtal eller hem- via autogiro samt även via
Furulid, Västra delen av S:t
skyrkan i Motala och vi ber: besök under sommaren.
ett kontinuerligt överföNikolai katolska församling
Jag har semester 13 juli – 4
Gud, gör oss smittande.
rande av kyrkoavgiften.
och vi ber: Gud, gör oss
augusti.
hängivna.
Söndag 12 aug. och v. 33
Kenny Augustsson, ordföVi ber för: Inför församEvaMarie Brännström
Söndag 24 juni och v. 26
rande
lingsmötet, Inför den nya
Vi ber för: Omsorgsgrupp
terminen i våra skolor, Sjö4,Anställda på Furulid, Våra
kumla Missionsförsamling Församlingsmöten
vänner och grannar i Varahösten 2018
och vi ber: Gud, gör oss
mon, Charlottenborgskyrhängivna.
Söndag 19 augusti efter
kan och vi ber: Gud, gör oss
gudstjänst och kyrkfika
kreativa.
Söndag 19 aug. och v. 34
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4, Onsdag 19 september kl
Söndag 1 juli och v. 27
18.30
Alla som utför praktiska
Vi ber för: Omsorgsgrupp
sysslor i församlingen,
Söndag 28 oktober efter
5,Ungdomarna på Furulid,
Motala Baptistförsamling
gudstjänst och kyrkfika
Ekumenik och gemenskap,
och vi ber: Gud, gör oss
Onsdag 21 november kl
Ria i Motala och vi ber:
kreativa.
18.30
Gud, gör oss djärva.
Söndag 26 aug. och v. 35
Söndag 8 juli och v. 28
Vi ber för: Vår församlings- Församlingsboken
Vi ber för: Omsorgsgrupp
helg/dag ,arbetet med byg6,De som inte har råd att
get av ny kyrka, Motala för- Johanna Mörk har begärt
fira semester, FörsamlingProgramblad finns att
samling och vi ber: Gud, gör utträde ur församlingen.
ens alla frivilligmedarbeGud
välsigne
dig!
hämta på Furulid eller på
oss djärva.
tare, Syrisk ortodoxa kyrwww.furulid.se
kan och vi ber: Gud, gör oss
smittande.
Söndag 10 juni och v. 24
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
Vätternrundan, barnens
sommarlov, S:t Georgis Eritreanska ortodoxa församling i Motala och vi ber:
Gud, gör oss smittande.

Söndag 29 juli och v. 31
Vi ber för: Omsorgsgrupp
2,Groowelägret,våra gamla
och sjuka i församlingen,
Råssnäskyrkan i Motala och
vi ber: Gud, gör oss djärva.

BOKTIPS TILL SOMMAREN OCH HÄNGMATTAN!

Tomas Sjödin
”Den som hittar sin plats
tar ingen annans”
Hur hittar man sin plats?
Hur vet man att man hamnat rätt? Författaren Tomas
Sjödin söker efter svaren
och tar hjälp av en förebild
och tvillingsjäl - han som
också hette Tomas och kallades Tvivlaren.

Doug Seegers med Steve
Eubanks
“Going down to the river”
Beskriver Doug Seegers
berörande livsresa och innehåller ett inspirerande
budskap om tro, förlåtelse
och att aldrig någonsin ge
upp.

Camilla Davidsson
"Under vintergatans alla
stjärnor"
Intelligent feelgood om att
våga lyssna på sin inre röst,
Emma går 80 mil på pilgrimsvandring till Santiago
de Compostela

Karin Wahlberg
"Cancer-land tur & retur"
Författaren och läkaren
Karin Wahlberg delar hon
med sig av sina sjukdomserfarenheter som ger
många tillbakablickar i livet,
och sina tankar om livet,
det som vi alla håller kärt

