CERERE DE BINECUVÂNTARE A COPIILOR
Cerere Nr.____/________

Către,
BISERICA Penticostală “Betesda” Stuttgart
Adresa bisericii: Regenpfeiferweg 18, 70378 Stuttgart

(se completeaza de către conducerea bisericii Betesda)

Subsemnatul (subsemnata)______________________________________________, născut la data de______________,
domiciliat în localitatea ________________________str. ______________________, nr. _____, cod poștal___________,
membru în biserica____________________________________________________________________,
căsătorit din data de_________________________________cu ____________________________________________,
născută la data de________________________,
membră în biserica____________________________________________________________________,
azi, ___/___/_______, prin prezenta

CERERE,
solicit împreună cu soția oficierea actului de binecuvântare, conform Sfintelor Scripturi (Marcu 10:13-16; Numeri
6:22-27), pentru fiul/fiica noastră__________________________________________________________________,
născut(ă) în data de______________________, în localitatea___________________________________________.
Prenumele și data nașterii celorlalți copii ai familiei:
1……………………………. Data nașterii…………………
2……………………………. Data nașterii…………………
3……………………………. Data nașterii…………………
4………………………........ Data nașterii…………………

5…………………………. Data nașterii…………………
6………………………… Data nașterii…………………
7……………………….... Data nașterii…………………
8……………………….... Data nașterii…………………

Numărul de telefon la care putem fi contactați este: _______________________________
Data stabilită de conducerea Bisericii Penticostale ‘’ Betesda’’ pentru oficierea actului de binecuvântare a copiilor este de
regulă a treia duminică a fiecărei luni! Cerere se depune împreună cu o copie a certificatului de naștere al copilului, până
cel târziu în prima duminică a fiecarei luni în care se dorește să fie oficiat actul binecuvântării.
Dorința noastră este ca actul de binecuvântare al fiului/fiicei noastre să fie oficiat în data de_____________________.

___________________

___________________

(numele şi prenumele tatălui)

(semnătura tatălui)

___________________

___________________

(numele şi prenumele mamei)

(semnătura mamei)

Protectia Datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de conducerea bisericii, conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și sunt folosite doar în
vederea bunei colaborări cu membrii bisericii Betesda. Datele personale nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Rezoluţia Bisericii:
Analizând prezenta cerere, conducerea Bisericii Penticostale „Betesda” Stuttgart, la întrunirea comitetului de
conducere al bisericii din data de _____________, a hotărât ____________________________ solicitării.
(aprobarea, respingerea, amânarea) *

Responsabil de Biserica Robert Berzentei

_____________________
(semnătura)

_____________________

Secretar, Ovidiu Mercea

_____________________
(semnătura)

* motivele respingerii sau ale amânării se comunică solicitantului; în caz de amânare se va comunica şi data următoarei analize şi eventualele
documente sau informaţii de care Biserica are nevoie pentru a lua o decizie; aceste motive se vor comunica în scris solicitantului, sub semnătură
pastorală şi ştampilă.

