
Ankieta jest dobrowolna i dotyczy danych koniecznych do działalności statutowej parafii

KARTOTEKA PARAFIALNA (AKTUALIZACJA)

Proszę o zapoznanie się z uwagami do kartoteki i czytelne jej wypełnienie. Podczas wizyty pasterskiej proszę o przekazanie jej
ks. proboszczowi. Kartoteka przeznaczona jest dla naszej kancelarii parafialnej.

Rodzina (nazwisko i imiona męża i żony, np. Kowalski Jan i Małgorzata)

1* Rodzaj związku
Data ślubu
(dzień, miesiąc, rok)

Parafia ślubu
(np. Rybitwy, Wszystkich Świętych)

Nazwisko rodowe (panieńskie) żony

Adres zamieszkania rodziny:

Numer domu Ulica, miejscowość Kod pocztowy Osiedle Telefon

Członkowie rodziny(wpisujemy wszystkich zameldowanych członków rodziny i aktualnie mieszkających pod tym adresem nie krócej niż 1 miesiąc):

Uwagi: Wszystkie wpisane dane są przeznaczone tylko i wyłącznie dla usprawnienia funkcjonowania naszej kancelarii parafialnej. Jeżeli
pewnych danych nie pamiętamy pozostawiamy puste miejsce. Jeżeli zaś pamiętamy tylko część danych, np. rok z podanej daty - wpisujemy
to co zapamiętaliśmy. czyli np. rok 1969.

Uwagi do tabeli (należy wybrać jedną z opcji): 1* - ślub kościelny, związek cywilny z przeszkodami, związek cywilny bez przeszkód, bez ślubu.
2* - mąż, żona, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, wnuczka (inni członkowie rodziny). 3* - panna/kawaler, zamężna/żonaty, wdowa/wdowiec;
wolna/wolny. 4* - podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie wyższe.

Przykład wypełnienia danych w tabeli „Członkowie rodziny”:

Jeżeli miejsce chrztu, I Komunii św. bądź bierzmowania jest miejscowością, gdzie jest więcej niż jedna parafia, należy po miejscowości podać
wezwanie parafii, np. Lublin, św. Pawła.

Imię i nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Data chrztu

Miejsce chrztu

Data I Komunii św.

Miejsce I Komunii św.

Data bierzmowania

Miejsce bierzmowania

3* Wykształcenie

Zawód

2* Pokrewieństwo

3* Stan cywilny

Imię i nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Data chrztu

Miejsce chrztu

Data I Komunii św.

Miejsce I Komunii św.

Data bierzmowania

Miejsce bierzmowania

3* Wykształcenie

Zawód

2* Pokrewieństwo

3* Stan cywilny

Jan Kowalski
25-09-1955

Opole Lubelskie

12-11-1955

Rybitwy

29-05-1964

Lublin, św. Pawła

06-05-1969

Józefów n. Wisłą

średnie

rolnik

mąż

żonaty


