Keresztlevél kikérése
A keresztlevél csakis egyházi ügyek intézésére mint igazolás
alkalmazható. Hasonlít a születési levélre – szlovákul Rodný list, de
csak egyházi célokra lehet kikérni és személyesen. Míg a születési
levélért fizetni kell, a keresztlevélért nem kérünk jutalékot, azaz
ingyenes. Lehet kikérni e-mailban, vagy telefonon is de elmenni érte
személyesen kell.
Keresztlevél – a kikérés menete:
A keresztlevél belső, egyházi dokumentum, amely a keresztség
szentségének felvételét bizonyítja és beazonosítja a hívőt a szülei,
keresztszülei neve, továbbá a születése helye és pontos dátuma alapján
A keresztlevélben szerepelnek még egyébb információk is: az
elsőáldozás, a bérmálkozás, házasságkötés, papszentelés ideje, helye,
továbbá egyéb megjegyzések, mint pl.: a házasság érvénytelenítése,
szerzetesi állapot stb., amelyek elég bizalmas információnak
minősülnek.
A keresztlevél tulajdonképpen pontos kiírása annak, ami a hívőről
a kereszteltek anykönyvében található – nem lehet azt megmásítani,
vagy kijavítani. Ahogy oda be van írva, csak annak alapján lehet a ker.
levelet kiállítani.
Hol kell kikérni a keresztlevelet?
Azon a plébánián, ahol az illető hívő meg lett keresztelve. Régi
keresztelveleket nem szoktunk archiválni, azaz eltenni. 3 hónap az
érvényességi határideje a keresztlevélnek, aztán a határidő után
megszűnik az érvényessége.
A keresztlevelet rövid időn belül elkészítjük, de észszerű hamarabb
kikérni, nem 1-2 nappal a ker. levél leadása előtt!!! Fontos az adatok
átellenőrzése, főleg a megjegyzés részt kell gondosan átnézni, be van
e írva az összes szentség felvétele. Ha valami nincs beírva, utólagosan
be kell írni, ehhez bizonyítékek kellenek (bérmalevél, házassági
levél...vagy az ottani plébános igazolása).
Ki veheti át a kitöltött keresztlevelet?

A személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében csak az
veheti át a kitöltött keresztlevelet, aki maga az érintett személy,
vagyis, akié a keresztlevél. Kiskorú, serdülő, tehát nem felnőtt
személy esetében annak jogszerű képviselője. Keresztlevelet nem
lehet kiadni tehát a gyermek nagyszüleinek, a testvérének, férjnek,
feleségnek, barátnaak, ismerősnek, szomszédnak vagy más közvetítő
személynek.
Ha nincs lehetőség a keresztlevél személyes átvételére (pl.: az idő
rövidsége miatt, vagy a nagy távolság miatt, vagy egyéb érthető ok
miatt) lehetséges az ilyen esetekben a keresztlevél postázása az azt
igénylő plébániai hivatal címére.
.
Példa a keresztlevél kikérésére, ha az telefonon, vagy írásban avagy
elektronikusan e-mailban történik:
.
Megszólítás: (Tisztelt plébánai hivatal, vagy Főtisztelendő lelkiatya,
vagy egyéb más illő megszólítás)
Gyermekem ..... 2018. XX. YY-án elsőáldozó /bérmálkozó lesz
(fontos a pontos dátum és az indok feltüntetése) XX plébánián
(feltüntetni a plébánia pontos nevét, ahol az elsőáldozás, vagy
bérmálkozás lesz), keresztlevél benyújtását igénylik. Mivel nem tudok
a keresztlevélért személyesen megjelenni, ezért kérem a keresztlevél
póstázását a XX plébánia hivatalába. Küldöm az adatokat, melyek
szerint ki lehet állítani gyermekem keresztlevelét:
Vezeték név, keresztnév:
Lánykori név:
Születés helye, dátuma:
A keresztelés dátuma, (legalább az év hozzávetőlegesen, mert
lehetett több évvel is a születés éve után):
Szülők neve:
Keresztszülők neve:
.
A keresztlevél kiállítását előre is köszönöm és kérem postázzák a XX
plébánia (a címet adjuk meg pontosan):

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ XX
ul.XX, číslo XX
XXX XX Obec /mesto

