
	
 	
 	


	
 	
 	


	
 	
 	


WEDDINGS BAPTISMS FUNERALS

2011

* NON-STEWARDS WEDDINGS BAPTISMS FUNERALS

STEWARDSHIP $500.00 $500.00 ANY

PRIEST DONATION ANY ANY ANY

CHANTER $100.00 $100.00 $100.00

NEOKOROS (HELPER) $50.00 $50.00 $50.00

CLEANING FEE $25.00 $25.00 $25.00

METRO. PROCES. FEE+ $100.00

TOTAL $775.00 $675.00 $175.00

* STEWARDS WEDDINGS BAPTISMS FUNERALS

STEWARDSHIP ANY ANY ANY

PRIEST DONATION ANY ANY ANY

CHANTER $100.00 $100.00 $100.00

NEOKOROS (HELPER) $50.00 $50.00 $50.00

CLEANING FEE $25.00 $25.00 $25.00

METRO. PROCES. FEE+ $100.00

TOTAL $275.00 $175.00 $175.00

* Must have been Stewards for last 12 months, + Mandatory Processing Fee from the Metropolis of New Jersey

FOR MEMORIAL SERVICES
PLEASE CONTACT 

The Philoptochos President 
Panagiota Papamihalakis at 

609-226-5281

MEMORIALS PRICE

* FULL SERVICE $150.00

ONLY KOLYVA $75.00

GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. ANTHONY

SUGGESTED MINIMUM DONATIONS FOR SACRAMENTS

*FULL SERVICE INCLUDES: 
KOLYVA, COFFEE, SWEETS, PAPER PRODUCTS, UTENSILS AND SET-UP



The suggested minimum donations indicated below for different sacraments are voluntary 
and are not "prices for church services". The Orthodox Church does not sell "religious 
services" or "chunks of Holy Spirit". The Sacraments are free. Instead, with these donations 
you are kindly asked to fully participate in our community by sharing not only its benefits but 
also its costs. This is appropriate for people who are interested in practicing the life in the 
Kingdom of God. Because this is what the Church exists for: to help us practice the life in the 
Kingdom of God until we master it so that then be able to become Its citizens. Your donations 
are an opportunity to practice love, sharing and sacrifice, all characteristics of the lives of the 
citizens of the Kingdom of God, who are the saints. They are also an opportunity to show 
your appreciation to individuals who for many years have been offering freely their services 
to all in our church. That is, your donations to the Chanters and the Helpers should reflect 
your appreciation not only for their free work during the corresponding sacrament but also for 
their years-long free work for our church in general. The amounts that you may donate 
should also correspond to the level of your wealth and the amounts that you plan to spent on 
the reception. I pray that, for your spiritual benefit, you will respond to this request with love 
and generosity.

Fr. Sokratis

Οι παρακάτω  προτεινόµενες ελάχιστες δωρεές για τα διάφορα Μυστήρια είναι εθελοντικές και 
δεν είναι "τιµές για την αγορά εκκλησιατικών υπηρεσιών". Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πουλάει 
"θρησκευτικές υπηρεσίες" ούτε "µερίδες Αγίου Πνεύµατος". Τα Μυστήρια τελούνται δωρεάν. 
Αντ’ αυτού, µε τις δωρεές αυτές, αυτό που ευγενικά σας ζητούµε είναι η πλήρης συµµετοχή 
σας στην ζωή της κοινότητας µας µοιραζόµενοι όχι µόνο τα ωφέλη αλλά και τα κόστη. Αυτό 
αρµόζει σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εξασκήσουν την ζωή της Βασιλείας του Θεού. 
Διότι αυτός είναι ο λόγος της υπάρξεως της Εκκλησίας: να µας βοηθήσει να εξασκήσουµε την 
ζωή της Βασιλείας του Θεού µέχρι να την µάθουµε ώστε τότε να µπορέσουµε να γίνουµε 
πολίτες Της. Οι δωρεές σας είναι µία ευκαιρία να εξασκήσετε το να αγαπάς, το να µοιράζεσαι 
και το να θυσιάζεσαι για τους άλλους, όλα χαρακτηριστικά της ζωής των πολιτών της Βασιλείας 
του Θεού, που είναι οι άγιοι. Είναι επίσης και µία ευκαιρία να δείξεται την εκτίµηση σας προς 
ορισµένα άτοµα τα οποία για πολλά χρόνια προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε 
όλους σας στην εκκλησία µας. Δηλαδή, οι δωρεές σας προς τους ψάλτες και τους νεοκόρους 
θα πρέπει να αντανακλούν όχι µόνο την εκτίµισή σας για την βοήθειά τους κατά την τέλεση 
του Μυστηρίου αλλά επίσης και για το πολυετές αφιλικερδές έργο τους για την εκκλησία µας 
γενικώτερα. Το ποσό που θα επιλέξετε να προσφέρεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο 
των οικονοµικών σας δυνατοτήτων αλλά και στο ποσό το οποίο προγραµµατίζετε να ξοδέψετε 
για την δεξίωση. Προσεύχοµαι, για το πνευµατικό σας όφελος, να ανταποκριθείτε στην 
πρόταση µας µε αγάπη και γενναιοδωρία.

SUGGESTED MINIMUM DONATIONS FOR SACRAMENTS


