Tennivalók temetés esetén
Az urnatemető a templom oldalhajójában található, külön bejárattal rendelkezik.
Urnahelyek foglalásával és a temetővel kapcsolatos felvilágosítással szívesen
szolgálnak az irodán.
1. Ha nincs még, urnafülke megváltása.

URNAFÜLKE ÁRAK 25 ÉVRE
Szimpla urnafülke 1-2 urna elhelyezésére
Családi urnafülke 3-4 urna elhelyezésére

300 000 Ft
500 000 Ft.

A lejárt urnafülkék további 25 évvel meghosszabbíthatók.
Ha nincs, aki meghosszabbítsa vagy a továbbiakban a hozzátartozó nem
kívánja a sírhelyet megváltani, akkor a hamvak a templom falai között méltó
körülmények között, közös sírhelyben lesznek elhelyezve.
2. Amennyiben az urnafülke rendelkezésre áll, a plébánia kiállítja az urnabefogadó
nyilatkozatot, amelyet a temetkezési vállalat kérhet.
3. A plébánia kiállítja a temetési kikérőt, amellyel az elhunyt utolsó lakhelye szerinti
plébániára kell elmenni és ott anyakönyveztetni az elhunytat. Itt különféle díjakat
szedhetnek be.
4. A temetés előtt vissza kell hozni a temetési kikérőt, az adott plébánia
ellenjegyzésével.
5. A temetésre az aktuális díjszabás szerinti ravatalozási díjat kell a sekrestyében
befizetni. Ez tartalmazza a temetés, ravatal összeállítás, gyászmise költségeit, de a
virágdíszítést és a vésnöki munkát nem. A harmonikus temetői kép érdekében a
vésnök elérhetőségét megadjuk.
6. A temetésre a virágdíszítést a plébániával egyeztetett mértékben a hozzátartozók
intézik.
7. A gyászjelentésben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy gyászolónként egy-egy
szál virágot hozzanak, mert az urnatemetőben nincs mód a sok virág elhelyezésére.
Hiszünk abban, hogy minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Hiszünk
abban is, hogy mindenkinek jár a méltó és egyedi, személyre szabott búcsúztatás,
temetés. Mindenkinek jár, hogy az utolsó útján az a néhány ünnepélyes perc egyszeri
és megismételhetetlen legyen, ahogy ő maga is az volt. Az elhunytat végső

nyughelyére kísérő család és barátok pedig megérdemlik, hogy szakszerű segítséget
és megértő támogatást kapjanak a temetés megszervezéséhez, lebonyolításához, hogy
már “csak” a gyásszal és az elhunyt fájó hiányával kelljen megküzdeniük a tragikus
veszteség miatt különösen kiszolgáltatott helyzetükben.
Kérdezzen bátran, kérjen ajánlatot személyesen,
temetkezéssel kapcsolatos kérdésben! Szeretettel
elérhetőségeinken.
Elérhetőségünk:
Józsefváros Szent József Plébánia
Cím: 1082. Budapest, Horváth Mihály tér 7.
Mobil: 06 20 262 6419 vagy 06 30 231 5966
E-mail: jozsefvaros.plebania@gmail.com
harangszo@freemai.hu

telefonon, vagy online,
várjuk kérdéseit irodai

