ДОДАТОК 1

ВІЗИТАЦІЙНА АНКЕТА
Повна назва парафії1:
Статус парафії (територіальна чи особова):
Юридична адреса парафії:
Фактична адреса (якщо інша від юридичної):
Телефон/Факс:
Електронна адреса/Інтернет сторінка:
Візитатор:
Декрет повноваження2:
Протопресвітер:
Парох (Адміністратор):
Особа попереднього душпастиря:
Дата останньої єпископської візитації:
Дата останньої протопресвітерської візитації:
Дата візитації:

1
2

Пр. Парафія св. Юрія, м. Стрия.
У випадку призначення делегованої особи від єпархіального Єпископа.
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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Наявність установчих документів на парафію3, документів на право власності чи
користування майном, та їх оформлення згідно чинного законодавства (додати
копії всіх документів)
2. Чи проводились зміни кордонів юрисдикції парафії:

3. Статистичні дані по населенню:
Всього мешканців
Греко-католиків4
Римо-Католиків
УПЦ КП
УПЦ МП
УАПЦ
Протестантів (які течії):

Інші
Секти (які):

Невіруючі:
Чи проживають на території парафії особи, які публічно практикують
окультизм:
4. Чи існують на території парафії святині або інші місця зібрань некатоликів:

3
4

Декрет заснування, Статут релігійної громади, Свідоцтво про реєстрацію.
Дальше дані по п.3 можна теж подавати у процентному відношенні.
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5. Стан міжконфесійних взаємовідносин:

6. Характеристика стану родин в парафії:

Кількість сімей
Кількість осіб, які самі виховують дітей
Кількість сімей, які живуть без церковного шлюбу (після цивільного
розлучення)
Кількість самотніх
Кількість багатодітних сімей (від 3-х дітей)
Кількість сімей, які перебувають у цивільному шлюбі (без канонічних
перешкод)
7. Стан християнського життя парафіяльної спільноти (думка душпастиря про
релігійність парафіян)5:

5

Можна подати окремим документом.

3

8. Від часу останньої візитації, або за останні 5 років (кількість):
Хрещення
Миропомазання
Перша Свята Сповідь та урочисте Святе Причастя
Вінчання:
Між греко-католиками
Між католиками різних Церков свого права
Мішаних (з хрещеними не католиками)
Нерівність богопочитання (з нехрещеними)
Всього:
Похорони:
Чи були випадки самогубства:
Покликання до священства:
Покликання до богопосвяченого життя:
Відступники від Церкви:
Навернені до Церкви:
9. Кількість осіб що змінили місце проживання:
Мігранти
Емігранти
Іммігранти
10. Кладовище: стан, кому підпорядковане:

11. Стан виконання розпоряджень з останньої канонічної візитації:
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ІІ. МАТЕРІАЛЬНИЙ СТАН ПАРАФІЇ
1. Майновий стан парафії (нерухоме/рухоме майно)6:

2. Фінансовий стан парафії:

3. Економічна (господарська) рада парафії та інші структури, які допомагають
пароху в управлінні дочасними добрами парафії:
Назви структур та персональний склад

6

В разі необхідності можна приготувати окремий Звіт про майновий та фінансовий стан парафії.
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Чи парафія займається підприємницькою чи іншою діяльністю? Якщо так, то
вказати характер і форму
4. Джерела утримання парафії:
Чи достатньо є коштів на покриття видатків функціонування парафії:

Чи парафія має відкритий рахунок у банківській установі (Так або Ні):
Чи парафія робить внески у пенсійний фонд за священнослужителів та
найманих робітників, який:
Чи парафія має борги:
Стосовно організацій, банків, фізичних осіб, інше (якщо “Так” то кому,
скільки та причини його виникнення)

Стосовно церковних установ (відповісти Так або Ні):
- збірки на семінарії
- збірки на Католицький Університет
- збірки на Андріїв гріш
- інші збірки (вказати які)
- чи відсилається на Єпархію залишок від акумульованих Служб Божих:
5. Чи застраховане церковне майно: церква, будинки; де, коли та на яку суму
(додати ксерокопію останнього страхового полісу):

Громовідводи, вогнегасники, протипожежна та охоронна сигналізація:
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6. В якому стані перебуває будівля церкви (план будівлі, матеріал будівництва,
стиль, дах, покриття стін, гідроізоляція, вікна, двері, підлога, ремонт,
реставрація, реконструкція ):

Характеристика інтер’єру храму та його стан (розпис, ікони, образи,
іконостас, лавки, аналой, вівтарі, сповідальниця, проповідальниця, підсвічники,
павуки, вітражі, тощо):

Святилище (престіл, кивот, проскомидійник, горне сідали ще, їх стан):
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7. Які зроблено інвестиції після останньої візитації (храму, будинку, ремонти, що
придбано для потреб парафії):

8. Чи проведена інвентаризація майна парафії та чи вчасно вносяться доповнення
та зміни в інвентарну книгу:

9. Подальші плани щодо матеріального забезпечення парафії:
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10. Літургійні книги, богослужбові ризи та посуд, світильники (не вказане додати)
Назва та рік видання або походження

Кількість

Стан

Служебник
Святе Письмо
Мінея
Октоїх
Молитвослов
Требник
Інші богослужбові книги
Літургічний календар
Літургійний посуд
Литійник
Бурса для перенесення Святих Таїн
Посуд для зберігання Олії та Святого Мира
Обруси на престолі
Ілитони та рушнички
Богослужбові ризи
Стихарі
Семисвічник, світильники та лампади
Хрести
Кадильниці
Одяг для прислуги
Зображення Святішого Отця
Зображення Блаженішого
Зображення Митрополита
Зображення єпархіального єпископа
Місце для вмивання рук
Хрестильниця
Дошка оголошень
Антимінс
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11. Парафіяльна канцелярія
Місце знаходждення
Хто провадить
Години прийому
Книги та інші канцелярські речі
Хрещень та Миропомазань
Оповідей
Вінчань
Архів передшлюбних документів,
анкет
Померлих
Приватних намірень на Святу
Літургію
Книга відвідування хворих
Книга пожертв та фундацій
Інвентарна книга
Реєстр
вхідної
та
вихідної
кореспонденції
Парафіяльна картотека
Книга Візитацій
Архів
протоколів
зібрання
парафіяльних рад, інше
Касова книга
Парафіяльна хроніка
Книга розрахунків з працівниками
(духовними та свіцькими)
Архів розпоряджень церковної
влади
Офіційний парафіяльний бланк
Парафіяльна печатка
Статут
(додати
автентичну
копію)
Телефон, факс
Комп’ютер (доступ до Інтернету)
Архів парафіяльних документів
Чи копії метри кальних книг
завірені та передані до Курії
Чи
правильна
процедура
заповнення та запису до згаданих
вище книг

Зауваги єпархіального Єпископа

Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні

Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні

Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Так

Ні
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ІІІ. ОСОБИСТІ ДАНІ
1. Парох (адміністратор)
Ім’я та прізвище
Дата народження
Закінчений духовний заклад
Дата священичих свячень, Святитель
Декрет призначення на уряд (дата та реєстр
Курії)
Навчання після свячень та науковий ступінь
(рік отримання, навчальний заклад, форма
навчання, галузь спеціалізації)
Місце та дата останніх реколекцій
Інші призначення в:
Єпархії
В міжєпархіяльних структурах
У світських навчальних закладах
Інше
Сімейний стан
Місце проживання (адрес,
парафії)
Нагороди та відзнаки

відстань

до

Інше

2. Сотрудник (диякон) - (вказати кількість):
Ім’я та прізвище
Дата народження
Закінчений духовний заклад
Дата священичих (дияконських) свячень,
Святитель
Декрет призначення на уряд (дата та реєстр
Курії)
Навчання після свячень та науковий ступінь
(рік отримання, навчальний заклад, форма
навчання, галузь спеціалізації)
Місце та дата останніх реколекцій
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Інші призначення в:
Єпархії
В міжєпархіяльних структурах
У світських навчальних закладах
Інше
Сімейний стан
Місце проживання (адрес, відстань
парафії)
Нагороди та відзнаки
Інше

до

3. Богопосвячені особи, які працюють для парафії (додати копію укладених умов з
Інститутом Богопосвяченого життя):
Назва Інституту:
З якого часу є присутні:
Кількість
Які функції виконують на парафії

4. Наймані працівники парафії (додати копію договору про працю):
Ім’я та прізвище
Адреса проживання
Родинна ситуація
Кваліфікація та парафіяльні функції, які
виконує
Дата прийняття на працю згідно договору

5. Думка пароха про виконання обов’язків кожного із працівників:
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IV. ПАРАФІЯЛЬНЕ ДУШПАСТИРСТВО
1. Божественна Літургія:
Розпорядок служіння Літургії у неділі та свята

Розпорядок Літургії у будні

Середня кількість вірних на Літургії у неділю та свята:
Загально

Кількість присутніх осіб
Діти до 14 р.
Молодь до 25 р.

Дорослі

Кількість осіб що приступають до Святого Причастя
Чи вірні замовляють Святі Літургії
Чи відправляються Святі Літургії для
малих груп (братств, тощо)

Так
Так

Ні
Ні

Чи парафіяльний храм є доступна вірним поза богослужіннями:
Чи є практика відправ Святих Літургій поза храмом? З яких нагод і де:

Чи належать парафії інші сакральні споруди:

Чи знаходяться на території парафії сакральні споруди, або місця з таким
призначенням, які є власністю фізичних або юридичних осіб:

Якщо Так, то якою церковною владою визначений їх статус (копія
документів) та як використовуються:
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Чи є на парафії мощі Святих, де зберігаються, документ потвердження
автентичності (копія документів):

Чи є на парафії прощі, з якої нагоди та ким установлені (копія документів):

Чи парафії надані відпусти, час та ким надані (копія документів):

Чи сотрудник (якщо є) має можливість самостійно служити Святу Літургію, та
які обов’язки виконує на парафії:

2. Пастирська (парафіяльна) Рада (додати Статут та список членів з вказаними
обов’язками)
Дата обрання:
Кількість річних зібрань:
Чи провадиться документація зібрань Ради (додати копії протоколів):

Інші допоміжні душпастирські структури:
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3. Св. Тайна Хрещення та Миропомазання:
Коли і де відбувається обряд
Чи є наука для батьків та хресних батьків
4. Св. Тайна Покаяння:
В який спосіб відбувається та коли саме:

Як часто вірні користають з св. Тайни Покаяння:
Чи на парафії практикується молитва на оздоровлення:

Чи були випадки звернення до уповноваженого екзорциста:

Чи є поширеним гріх аборту, та що робиться для його викорінення:

5. Св. Тайна Подружжя:
В який спосіб відбувається передподружнє приготування (місце зустрічей,
кількість, теми, хто провадить), або в якому Центрі перед подружньої
підготовки:
Чи були подружжя проголошені церковним Трибуналом недійсними:

Чи є подружні справи, які знаходяться на розгляді церковного Трибуналу:

6. Св. Тайна Оливопомазання:
Якою є в парафії практика відвідування хворих та людей похилого віку (коли
саме і хто відвідує хворих):
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7. Інші богослужіння та духовні практики:
Назва

Місце та час відправи

Утреня
Вечірня
Молебен
Акафіст
Хресна дорога

8. Катехизація та викладання християнської етики:
Парафіяльний катехитична школа (копія декрету) або місце проведення
катехизації:

Директор (Копія Декрету призначення):
Катехити (Копія посвідки катехита):
Назва школи
чи місця проведення

Кількість
Клас

Години

Катехити
Учні

Священик

Монахи

Миряни
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Уроки Християнської етики в школі та інших навчальних закладах:
Назва навчального
закладу

Кількість
Клас

Години

Викладачі
Учні

Священик

Монахи

Миряни

9. Душпастирство дітей і молоді (які молодіжні організації існують на парафії та
форми і методи пасторальної праці):
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10. Думка пароха про духовний та моральний стан молоді:

11. Думка пароха про співпрацю з батьками:

12. Форми та методи катехизації дорослих:
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13. Чи відбуваються регулярні (заплановані) відвідини родин упродовж року окрім
йорданських відвідин:

14. Які церковні братства, товариства чи рухи існують на парафії, кількість членів:

15. Харитативна діяльність у парафії:
Харитативні

форми

допомоги

(повдовілі,

сироти,

убогі,

скривджені,

алкогольно залежні, наркотично залежні, тощо):

Чи ведеться картотека потребуючих матеріальної допомоги:

Скільки осіб користає з такої допомоги (харчування, медикаменти, гроші,
одяг, тощо):
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Як допомагають у цій діяльності парафіяльні товариства та братства:

16. Надзвичайне душпастирство: капеланське служіння в установах, що
знаходяться на території парафії та рівень співпраці з ними:
Виховні та навчальні заклади:

Структури місцевого самоврядування:

Медичні заклади та стаціонари:

Заклади соціальної допомоги:
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Пенітенціарні заклади:

Військові частини та підрозділи силових структур:

Заклади культури, громадські та молодіжні організації:

Інші установи та організації різних форм власності:

17. Допомога потребуючим парафіям:
Вказати форму допомоги та її розмір:

18. Річний душпастирський план:
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19. Часописи, які розповсюджуються через парафію:
Назва видання

Кількість примірників

20. Висновки Візитаційної комісії:

Дата:
Підпис єпархіального Єпископа:
Підпис Протопресвітера:
Підпис Пароха/Адміністратора:
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