Sfanta Taina a Botezului

Sf. Taina a Botezului este prima taina si cu o importanata desavarsita in
vederea lucrarii mantuirii noului suflet.
Va invit deci, sa priviti cu foarte mare atentie si interes acest eveniment unic si
irepetabil din viata fiului/fiicei dumneavoastra.
Sf. Taina a Botezului trebuie sa fie precedata de o perioada de pregatire a
parintilor si a nasilor, prin tinerea de post( dupa putinte) si prin rugaciuni catre
Bunul Dumnezeu, ca astfel sa se milostiveasca si sa reverse Harul Lui cel Sfant
peste acela/aceea care primeste botezul, cat si peste familia sa trupesca si
duhovniceasca.
Nasii (poate fi doar unul singur) trebuie sa fie neaparat crestini, in mod normal
ortodocsi, se accepta insa si persoane (numai ) de confesiune catolica sau
evanghelica.
Nasii, fiind chezasii duhovnicesti ai pruncului vor trebui sa rosteasca Crezul de
aceea este bine ca ei sa se pregateasca si in privinta aceasta.
Pentru a oficia Sf. Taina a Botezului mai aveti nevoie de:
- Lumanare
- O paturica sau o plapumioara-care se aseaza pe masa unde va fi desfasat
copilul
- Un prosop mare alb cu care este scos pruncul din baia botezului
- Fasa, daca este posibil
- Un prosopel si un sapun
- Untdelemn (ulei de masline daca este posibil)
- Hainute albe si curate( noi de preferat), cu care se imbraca pruncul dupa
botez, (altele decat cele in care este adus la biserica)
-O sticla de vin rosu dulce
Acte: o copie a Certificatului de nastere, pe spatele careia este trecut numele
nasilor si tara/orasul de domiciliu

Taxa de Botez:
Nu se percepe Taxa de Botez
Condita de a beneficia de seviciile religioase este plata contributiei anuale de
75€ de parinte. Daca unul din parinti este somer, acesta nu trebuie sa plateasca
contributia.
Contributia poate fi platita:
-la caseria parohiei
-prin transfer bancar (Überweisung)
-cu ordin de plata (Dauerauftrag)
Daca parintii doresc sa devina membrii ai parohiei, sunt rugati sa completeze
Cererea de inschiere in parohie si sa o predea impreuna cu celalate acte
Parintelui.
Datele de cont:
IBAN: DE 92 7205 0000 0001 3355 79
SWIFT-BIC: AUGSDE77XXX

