IV. évfolyam 1. szám 2017. január

A templom lelki kikötő

Jöjjünk minél gyakrabban templomba!
Az encsi görög katolikus egyház szeretettel várja:

„Ahol a kincsed, ott a szíved”

Jótékonysági vacsoraest
2017. január 20-án 17 órakor Forrón a Holdfény Panzióban.
Második alkalommal rendezzük meg ezt az alkalmat, ahol szeretnénk
megköszönni támogatóinknak a segítségét. Híveink, résztvevők jelentkezését január 16-ig várjuk Kovács Istvánnál.
Program:
Irodalmi műsor
Előadás: Pacsai János Szép Cserehát
Díj átadás: SzépCserehát és Szív ajándéka
Vacsora

Szeretettel várjuk jelentkezését!
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Jöjj és láss!

címmel havonta jelenik meg egyházközségünk lapja.
Ha szeretné, hogy otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az egyházközségi irodán vagy a parókián. Vigye, olvassa és terjessze híveink körében!

Készüljünk fel az otthonaink megáldására
Krisztus belép a Jordánba, hogy megkeresztelkedjen. Ezzel ő
megkeresztelte a vizet, az egész természetet. A teremtés egyből
„nagyon jó lett”, ahogy kezdetben volt. (Ter1)
A gondolkodásunk középpontjába került, hogy a víz által minden dolgot megszentelünk. A vízkereszt ünnepkörében a hűséges
keresztények elhívják a papot, hogy szentelje meg otthonainkat. A pap a parókiához tartozó minden hívét meg kell hogy látogassa az otthonukban: együtt imádkozunk, énekelünk, szentelt vízzel, a
Jordán áldásával megszenteli az otthonunkat. Isten irgalmát esdekli le a házra és a benne lakókra.
Ahhoz, hogy felkészüljünk az otthonunk megáldására a következőket tegyük. A családját gyűjtse össze a nagy étkező asztalnál,
vagy ha van házi oltárnál, ikonok saroknál.
általában az asztalra egy égő gyertyát
Krisztus ikont, vagy a Vízkereszt ikonját
És nagy tálba tegyen szentelt vizet
(majd ezzel fogja az otthonát meghinteni a pap)
Két papírlapot is tegyen asz asztalra, egyiken sorolja az élő
szeretteit, a másikon az elhunyt szerettei keresztnevét, akiért imádkozni fognak. Biztosítsa, hogy az otthonába minden helyiségben fel
legyen kapcsolva a villany és nyitva legyen az ajtaja, hogy ne az
imádság közben keljen kapkodni. Ha vannak háziállatok azokat is
érdemes megáldani.
Amikor a pap megérkezik, a házba összegyűjtvén a családját
együtt kapcsolódjanak be a könyörgésekbe és együtt énekeljék a
tropárokat. Ha vannak gyerekek, akkor megfoghatnak egy keresztet, egy gyertyát és a pap előtt haladva mutathatják a helyiségeket,
melyeket meg kell szentelni.
Szeretnénk a parókiához tartozó minden hívőt az otthonában
meglátogatni, ezért keressen minél hamarabb, hogy időpontot
egyeztessünk és megfelelően fel tudjunk készülni a házszentelésre.

3

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Miért áldjuk meg otthonainkat szenteltvízzel?
Életem folyamán voltak olyan istenfélő barátaim, akik nem gyakorolták a
vallást, de Isten léte nem volt kérdéses
számukra. Amikor első alkalommal felkínáltam nekik, hogy vízkereszt időszakában meglátogatom őket és szeretném
szentelt vízzel meghinteni otthonaikat és
velük együtt imádkozni, először a meglepődés tükröződött arcukon,
de a barátság miatt nem utasítottak vissza.
A beszélgetések során elmagyaráztam, hogy ez a világ fogságban tartja az embert, sokszor megtapasztalva, hogy ellenséges terület számunkra. A gonosz miután rabszolgájává tette az egész teremtést az emberi nem bukása miatt, szinte a föld minden zegzugát befolyása alatt tartja. Egy ideig úgy tűnt minden rosszat sikerrel megtehet, még a Mesterünket, Jézus Krisztust is megpróbálta leigázni,
de Ő halála és feltámadása által széttépte a sátán bilincseit (bűneink
adóslevelét) és újjáélesztette az életünket, felszabadított Isten fiainak életére. Ebben a spirituális csatában vesz részt az ember és
amikor sikeresen kerül ki egy-egy küzdelemből mindig csökken az a
terület, amin az ördög uralkodik.
Hatalmas erőfeszítést kíván tőlünk keresztényektől, de akik
Krisztusban élünk a szentségeken, szentelményeken keresztül megerősít ebben a küzdelemben. Ezért hintjük meg szentelt vízzel otthonaikat, hogy a lakásunk felszabadított terület, üdvösségünk színtere legyen.
A lakás elsődleges színtere ennek a küzdelemnek. Van-e
fontosabb helyszín, ahol élünk, mint a lakásunk? Mi otthon imádkozunk, dolgozunk, beszélgetünk szeretteinkkel, barátainkkal, éljük
házas életünket. Milyen más fontos hely lenne, amit elsőként kell
visszaszereznünk a gonosz hatalmából, amelyet időnként elfoglal az
ellenség. Milyen megnyugtató erő, hogy életünkben van egy hely,
ahol Isten lehet jelen, ahonnét a szentelt víz permetezése kiszorítja
az ellenséget, a sátánt. Az üdvösségünk munkálásában leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy sakkban tartsuk otthonunkban az ellenséget. A vízkereszti- istenjelenési meghintés erejében bízva tudunk
újra az egyház medrébe visszaállni.
Pacsai János
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Egyházfenntartás 2017-ben
Egyházközségünkhöz való tartozás egyik fontos jele az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó befizetése.
Mi az egyházfenntartás?
Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a tagjaira hárul. Akit megkereszteltek annak kötelessége hozzájárulni az egyház fennmaradásához akár gyakorolja a vallását akár nem. Encsen és fíliáiban 468
személy
vallotta
magát
egyházunkhoz
tartozónak,
vagyis
görögkatolikusnak. A parókia, a templom, a pap, a kántor, a sekrestyés
abból él, amit a hívek adakoznak. Az egyházközség gazdálkodását állami
és egyházi előírások szabályozzák és ellenőrzik.
Bevétele a hívek részéről befizetett egyházközségi hozzájárulás,
a hívek templomi adományai (persely pénzek), egyéb külső támogatások (pl. önkormányzati, pályázati) és a stólából a templomnak járó
részből tevődik össze.
Kiadásai a templom és a közösségi terem, egyházközségi iroda épületének költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle karbantartások, javítások, fejlesztések, parókus fizetése, kántor illetménye, takarítási
díj (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, hitoktatás,
szegények karácsonya, nyugdíjas klub…), irodaszerek stb.

Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az előző év zárszámadását és előkészíti a következő év
költségvetését, és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra. Mielőtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és véleményüket, észrevételeiket beépítjük.
Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon: „2003. január 1.-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de legkevesebb
évi négyezer forint legyen.” Hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti,
hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete, annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint lenne.

Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben
(havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos
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lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat ebből fedezzük, ne hagyjuk az év végére, mert a közösségünknek nincsenek tartalékai.
A befizetés történhet:

átutalással: CIB bank
68691925-51100005

10700086-

postautalványon (sárga csekk) Görög katolikus Egyházközség 3860 Encs, Váci Mihály út 36.
Készpénz befizetéssel pénzbeszedőinknél,
aki hamarosan fel fogja keresni a közösség tagjait.

Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a
mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az
érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”
Egyházközség Képviselő Testülete

Olvasd naponta a Szentírást!
„Már Dávid, a nagy próféta jól tudta, milyen
nagy a Szentírás olvasásának haszna. Azt, aki a
Szentírásban állandóan elmerül s annak beszédét élvezi, ahhoz a növényhez hasonlítja, amely mindig
virágzik a víz folyása mentén. Azt mondja: ,,Boldog,
ki el nem csábul a gonoszok beszédén, és meg nem
áll a bűnösöknek útján, és meg nem ül a káromlóknak székén. De a törvényre vonja akarata; éj-nap a
törvényt eszében forgatja. Lesz, mint a fa, mely elültettették folyóvizek mentében'' (Zsolt 1,1-3).
A víz folyása mellé ültetett és a vízhez közeli
fának, melyet a víz állandó bősége öntöz, nem árthat
az időjárás szeszélye; sem a hevesebb napsütés nem
ijeszti meg, sem az erősebb szárazságtól nem kell
tartania, mert a benne felgyülemlett bőséges nedv a
nap kívülről rátörő hőségét nyomban elhárítja és ártalmatlanná teszi.
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Éppúgy az a lélek is, amely a Szentírás folyásánál ül, az öntözi állandóan, midőn annak a nedvét és a Szentlélek harmatát magába gyűjti, minden ártalmas dolognak ellenáll. Ha betegség, rosszindulat, vád és rágalom,
vagy bármilyen meggondolatlanság, vagy a világ minden rosszasága rátör
egy ilyen lélekre, könnyen kioltja a szenvedélyek tüzét. Mert elégséges segítséget nyújt neki a Szentírás olvasása. Sem a nagy hírnév, sem a fenséges hatalom, sem a jó barátok segítsége, sem más emberi dolog nem tud
annyi vigaszt adni, mint a Szentírás olvasása. Vajon miért? Mert amazok
tünékenyek és mulandók s ilyen a vigaszuk is. Ám a Szentírás olvasása beszélgetés Istennel. Akit Isten vigasztal meg szomorúságában, micsoda teremtmény dönthetné azt bánatba?
(Aranyszájú Szent János)

Imádkozzunk együtt!

Jézus imái a bibliában:
A Miatyánk… Mt 6,9-13
Hálaadás… Mt 11,25-26
Mert az ő követőiért…Jn 17
A Gecsemáné kertben…Mt 26,39
Az ellenségnek megbocsátani Lk 23,34

ESEMÉNYNAPTÁR
Január 1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete
Január 5. csütörtök 6.00 Utrenye, királyi imaórák, Vízkereszt előestéje,
bűnbánati nap, szigorú böjt 17.00 Méra 18.00 Encs Nagy vízszentelés
Január 6. péntek Vízkereszt
Január 6-20. Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!
2017. január 15-22. Ökumenikus imahét A 2017-es imahét témáját a
németországi keresztények dolgozták ki, mottója: „Megbékélés. Krisztus
szorongató szeretete.” (Vö.: 2Kor 5,14–20).

Ökumenikus közös imádság a görögkatolikus templomban január
22-én 15 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
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Január 30. hétfő Képviselőtestületi ülés 18.00 óra Téma: költségvetés,
zárszámadás

Január 30. hétfő A három főpap ünnepe 17.00 liturgia, gyertyaszentelés
Január 27–29.
Szent Efrém-napok (Debrecen–Nyíregyháza)
Február 11. Metropóliai
farsangi
bál
–
(Nyíregyháza,
Continental Aréna/BUSZACSA)

Hittanverseny meghirdetése
A 2017. évi hittanverseny tervezett témája: hitünk és életünk.
A megtanulandó anyag a „hitünk” címszó alatt alapvetően a
nicea-konstantinápolyi hitvallásban megfogalmazott tanítás, az
„életünk” címszó alatt pedig a keresztény erkölcsi cselekvés
alapigazságai, vezérelvei. A konkrét versenyanyagot január első felében juttatja el Hitoktatási Irodánk a parókiákra.
A kerületi versenyek tervezett időpontja 2017. február 25-e,
az egyházmegyei forduló napja március 18-a, az országos
döntőt pedig április 1-jén tartjuk. Ugyanezen a napon lesz a
liturgikus-ének verseny országos döntője is.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezésének megfelelően
a 2017. esztendőben a következő időpontokon tartunk különleges szándékokra gyűjtéseket:

Katolikus iskolák javára: február 26.
Szentföldi zarándokhelyeknek: április 2.
Papnevelés céljára: május 7.
Péter-fillérek: július 2.
Missziók számára: október 22.
Karitász javára: november 19.
Anyakönyvi statisztikai adatok a 2016-es évről
Anyakönyvi statisztikai adatok a 2016-os évről.
Keresztelés: 42 Esküvő: 3 Temetés: 12 Elsőáldozás: 6
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Visszatekintés a decemberre:
Templom búcsú
Az Encsi Görög katolikus templomunk a Szent Ősatyák ünnepén tartja a templom búcsúját. December 11-én a hideg ellenére sokan eljöttek,
hogy ezt a szép ünnepet együtt tartsuk meg. Az ünnepi Liturgiát Stefán
Zoltán és Tótszegi István atyák végezték. Mindenkinek köszönjük, hogy
velünk ünnepelt, jöjjenek gyakrabban. A Liturgia után az ünnepi ebéd került elfogyasztásra, mindenkinek köszönjük, aki ehhez hozzájárult. Matesz
Vincéné Közösségi munkatárs

Mézeskalács kapu
2016. december 3-án negyedszer nyitotta meg kapuit a Mézeskalács
Kapu. A kétévente megrendezésre kerülő rendezvény célja, hogy eljöjjenek az emberek a templomba, együtt legyenek, ne csak a szertartásokon.
Sokan készítettek otthon nagyon szép mézeskalácsokat, amivel neveztek.
Bár igazán ez nem is verseny, hanem inkább szívmelengető kiállítás volt. A
zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert egyik szebb és ötletesebb volt,
mint a másik. A döntéshozatalig előadásokat hallhattunk. Szeles András
Encs város polgármestere, régi hagyomány szerint átadta a mézeskalács
kulcsot Pacsai János Esperes Úrnak, ezzel nyitották meg a rendezvényt. A
zsűri döntése alapján Mázik Zsuzsanna alkotása volt a legszebb, legkiemelkedőbb alkotás. De azért minden nevező kapott valami csekély ajándékot.
Az összes mézeskalácsot árverésre és eladásra bocsátottuk, és a befolyt
összeget a szikszói templomnak ajánlottuk fel, annak egy vakablakának
ikonfestésére. Vendégül láttunk mindenkit egy pár virslivel és egy pohár
teával. Kellemes hangulatban telt el a szombat délután. Reméljük, akik
megérezték a mézeskalács illatot, máskor is eljönnek majd és elhozzák a
saját mézeskalácsaikat és szeretteiket is. Szenderné Veréb Zsuzsanna Közösségi munkatárs
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Vendégség és képzés Komorócón
2
016.december.10-én kedves felvidéki emberek meghívták Pacsai János Esperes Urat előadást tartani. Volt szerencsénk vele tartani! Nekünk a
komoróci gyermekek szórakoztatása volt a feladatunk. Készítettünk velük
papír csillagot, tobozból kiskarácsonyfát, dekorgumiból angyalkát. Nagyon
kedvesek ott az emberek, nagy szeretettel fogadtak bennünket. „Az előadás annyira magával ragadó volt, hogy még órákig elhallgatták volna”,
mondták az ottani emberek. Esperes Úr pedig mondta nekünk, hogy amit ő
elmondott, az utána következő zenekar eljátszotta, elénekelte, mintegy őt
megerősítve. Pedig előtte ők még nem találkoztak. Nagyon kellemes, családias hangulat uralkodott. Az előadás és a koncert után a gyerekek megmutatták a szüleiknek és a jelenlevő felnőtteknek, hogy miket készítettünk, amíg ők feltöltődtek, ők pedig egy-egy mikuláscsomagot kapott cserébe. Ezután a helység asztalai mindenféle finom ételektől roskadoztak, és
mindenki kedvére falatozhatott. Őszintén megvallva, mindent végig kóstoltunk. És mondhatom, nagyon jól főznek Komorócon. Mint kiderült a Polgármester Úr anyukája, és felesége volt a főszakács. Köszönjük Esperes Úrnak, hogy magával vitt minket, remélem lesz még ilyen alkalom máskor is.
Szívesen csatlakozunk hozzá. Szenderné Veréb Zsuzsanna Közösségi munkatárs

Év végi lelkigyakorlat Gagyvendégiben
2016.december.22-én mi a munkatársak kimentünk Gagyvendégibe,
hogy így az év végén megálljunk egy kicsit elmélkedni, lelkigyakorlatot
tartani, hálát adni az egész éves munkánkért. Esperes Úr külön megköszönte azok emberek segítségét, aki a legnagyobb dolgot, az idejüket adták egész évben, hogy segítsenek nemcsak az egyháznak, neki, de Gagyvendéginek is. Kiváltképp azoknak szól a köszönet, akik nem is munkatársak, hanem a szabadidejüket áldozták. Köszönet mindenkinek! A további
közös munkában bízva kívánunk Boldog Új Évet: Matesz Vincéné és
Szenderné Veréb Zsuzsanna Közösségi munkatársak
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Varga Rita rovata: NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK
Január –Boldogasszony hava- Télhó – Fergeteg hava-Medevetor hava A római hagyomány szerint Romulus király adott nevet először a hónapoknak Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet és a vég istene volt, kr.
e. 153-tól az év kezdete Január 1-je.
Január 1. újév napja
Kiskarácsony, vagyis újév napja már az ókorban is az ajándékozás és jókívánság napja volt.

Népköltés
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Rendkívül fontos: újév napján ne veszekedjünk! Tartózkodjunk
a viszálykodástól, perpatvartól, mert különben az egész évet veszekedéssel
fogjuk tölteni.
Jó tanács, hogy a szerelmeseknél, házasulandóknál tele legyen a mézes
bödön, ill. legyen méz a háznál, ugyanis ha a szerelmesek megkenik ajkukat mézzel, és éjfélkor úgy váltanak csókot, akkor édes és hosszú lesz
a szerelmük, házasságuk.
Január 6. - Vízkereszt, avagy a háromkirályok napja.
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. A 4. századig
Jézus születésnapját és az év kezdetét is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ekkor emlékezik meg Jézus megkereszteléséről és a napkeleti bölcsekről. Ekkortól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a
nyugati egyház is. Régen haza is hordták a szentelt vizet s meghintették
vele a házat, az állatokat a gonosz szellemek ellen, de hittek a gyógyító hatásában is, szerintük minden betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés.
Vízkereszt napjához is kapcsolódnak időjárásjóslások.
„Ha vízkeresztkor megcsordul az eszterhéj, az íziket rakjátok el, mert hoszszú lesz a tél”.
Az ízik (takarmánymaradék, nádtörmelék, kukoricaszár) fűtésre is szolgált.
Újabb szokás szerint vízkeresztkor bontják le a karácsonyfát.
Január 17. – Antal napja
(Remete) Szent Antal szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A szerzeteshez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában lehanyat-
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lottak s Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éledtek újjá. Szent Antal
tüzének nevezik az orbáncot, amelyet imádságokkal, ráolvasással próbálták
gyógyítani. Sokan hittek abban, hogy az orbáncos betegről le lehet venni a
tüzet, ha három, Antal nevű ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív
egy pipa dohányt, és a betegre fújja a füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval
kellett meggyújtani, hétszeri csiholással.
Január 18. – Piroska napja
Ehhez a naphoz időjárási regula fűződik: Ha Piroska napján fagy, 40 napig
el nem hagy!
Házasságjósló hiedelem is fűződik e naphoz: Azt tartották, hogy az a lány,
aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben
férjhez megy.
Január 21. – Ágnes napja
Ezen a napon a várandós asszonyok sós vízben mosdottak, hogy a gyermekeik egészségesek legyenek.
Ehhez a naphoz is fűződik időjárási népszokás: „Ha Ágnes hideg, engesztel
Vince, hogy teljék a pince.”
Január 22. - Vince napja
E naphoz főleg időjárásjósló népszokások tartoznak. A szőlőtermelők e napon megfigyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben
rossz bortermésre jósoltak.
Máshol vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak s a kihajtott
vesszőkből jósolták meg a következő év termését.
Január 25. - Pál napja
E napot Pálfordulónak vagy Pálfordulásnak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, miszerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg és lett
belőle Pál apostol. A néphit szerint e nap az időjárás-, termés- és haláljóslás napja.
Népi mondóka
Pálnak fordulása ,Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy, Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince, Megtelik a pince.
A ködös január, Nedves tavasszal jár.
Időjárással kapcsolatos néphit:
„Ha kisüt a nap és előjön a medve, még negyven napig lesz hideg.”
Terméssel kapcsolatos néphit: „Ha tiszta idő van, akkor jó szénatermés
lesz, ha szél fúj, akkor kevés lesz a széna.”
Betegséggel és halállal kapcsolatos néphit:
Ismeretes e napon az ún. pálpogácsával való a haláljóslás. Ilyenkor minden
családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek, s akinek a
tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál
vár a következő esztendőben. Az Alföldön ez a pogácsa lucapogácsa néven
ismeretes.

12

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

STÓLADÍJSZABÁS 2017
Összeg

Pap

Kántor

Sekrestyés

Templom

I. Szent Liturgiák
Olvasott/csendes

1.200.-

1.200.-

---

---

---

Énekes

2.000.-

1.200.-

400.-

200.-

200.-

Panachidás

2.500.-

1.400.-

500.-

300.-

300.-

9.000.-

5.000.-

20.000.-

12.000.-

--4.000.
-

2.000.
2.000.
-

2.000.
2.000.
-

9.000.-

5.000.-

15.000.-

7.000.-

--4.000.
-

2.000.
2.000.
-

2.000.
2.000.
-

Sírkő megáldása kántor nélkül

2.500.-

2.100.-

---

200.-

200.-

Sírkő megáldása kántorral

3.000.-

1.600.-

1.000.

200.-

200.-

Harangozás elektromos vezérléssel

1.000.-

---

---

300.-

700.-

Harangozás kézi húzással

1.000.-

---

---

500.-

500.-

500.-

200.-

100.-

100.-

100.-

II. Esküvők
Csendes, egyszerű
Énekes
III. Temetések
Temetés kántor nélkül
Temetés kántorral

IV. Különfélék
Panachida
Hramota
Parasztáz, virrasztás a templomban
Parasztáz, virrasztás a templomon
kívül

1.000-

500.-

300.-

100.-

100.-

2.500.-

1.400.-

700.-

200.-

200.-

3.000.-

1.700.-

700.-

300.-

300.-

Anyakönyvi keresés (kutatás)

1.000.-

500.-

---

---

500.-

„JÖJJ ÉS LÁSS!”
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