Βάπτιση
Κάθε βάπτιση δηλώνεται τηλεφωνικώς ή προσωπικά με τον ιερέα. Η ημερομηνία και η ώρα
δηλώνονται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς
Tel. 089 988950, Mob. 017638066437
Email: ioannis.minas@yahoo.com

1. Απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα:
Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο (στα ελληνικά ή στα γερμανικά)
από την ιστοσελίδα μας https://agios-georgios.de/Taufe_Antrag.pdf
Το έντυπο συμπληρώνεται και με τα παρακάτω δικαιολογητικά στέλνεται με email ή σαν
φωτογραφία μέσω WhatsApp:
• Διαβατήρια ή ταυτότητες των γονέων του/της βαπτιζοµένου/ης
• πιστοποιητικό γεννήσεως
• πιστοποιητικό βάπτισης αναδόχου (νονού)

2. Για την τέλεση του µυστηρίου της βαπτίσεως είναι απαραίτητα:
• η ενδυµασία µετά τη βάπτιση
• ο σταυρός
• η λαµπάδα
• ένα µπουκαλάκι ελαιόλαδο

• µια µεγάλη πετσέτα µπάνιου
• το λαδόπανο
• 2 πετσέτες
• σαπούνι

3. Το Σύµβολο της Πίστεως
Ο ανάδοχος διαβάζει το Σύµβολο της Πίστεως καθαρά και χωρίς λάθη
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ
ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα,
οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ
τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ
Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ
παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς
Οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ συνδοξαζόµενον,
τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁµολογῶ
ἕν Βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωήν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος.
Ἀµήν.

4. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα (ρεύµα, θέρµανση, ζεστό νερό, έκδοση πιστοποιητικών) πληρώνονται την
ημέρα της βάπτισης στον ταμία της ενορίας, δωρεά 300€. Αν τελείται η βάπτιση εκτός Μονάχου
προστίθενται στην δωρεά και τα μεταφορικά έξοδα του ιερέως.

