Praktyki niedzielne w parafii

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
tel. 22 618 64 68
pracownia@iskk.pl

(DOMINICANTES)
w dniu 26 września 2021 r.
Pieczęć Parafii

CZĘŚĆ A dane adresowe

1

Parafia pod
wezwaniem

2

Miejscowość

3

Kod pocztowy

4 Ulica i nr posesji

5

Poczta

6
8
11
13

Numer telefonu

7

Gmina

9

E-mail parafii

Powiat

10 Województwo

Diecezja

12

Liczba mieszkańców w parafii
(osób zameldowanych)

14

Dekanat
Liczba wiernych faktycznie mieszkających w parafii
(ochrzczonych katolików, bez tzw. apostatów)

Liczba emigrantów (szacunkowa liczba wiernych, którzy są
15 zameldowani na terenie parafii, ale faktycznie przebywają poza

16

granicami Polski)

Liczba księży pracujących w
duszpasterstwie parafialnym

CZĘŚĆ B– dane niezbędne dla obliczenia wskaźnika dominicantes i communicantes

Uwaga! Liczeniem obejmujemy wszystkich obecnych na Mszy św. od 7 lat wzwyż, przy czym osobno należy policzyć mężczyzn (w
tym chłopców w wieku szkolnym) oraz kobiety (w tym dziewczynki w wieku szkolnym). Liczenie należy przeprowadzić przed lub po
każdej Mszy św. za pomocą starszych ministrantów lub innych osób godnych zaufania. Prosimy o wpisywanie danych dla
poszczególnych Mszy św., zarówno liczby obecnych wiernych jak i liczby rozdanych Komunii św. Uwzględnić należy również msze św.
sobotnie odprawiane w liturgii niedzielnej.
1. W kościele parafialnym
Godziny
Mszy św.

2.2. rodzaj.............................................................................................

Liczba wiernych
mężczyźni

kobiety

Liczba rozdanych
Komunii św.
mężczyźni

kobiety

miejscowość......................................................................................
pod wezwaniem....................................................................................
Godziny
Mszy św.

2. W kościołach i kaplicach na terenie parafii (podać rodzaj
np.: kościół rektoralny, filialny, kaplica, kaplica szpitalna,
więzienna).

Liczba wiernych
mężczyźni

kobiety

Liczba rozdanych
Komunii św.
mężczyźni

kobiety

2.3. rodzaj.............................................................................................

2.1. rodzaj...............................................................................................................

miejscowość.......................................................................................

miejscowość..........................................................................................................

pod wezwaniem....................................................................................

pod wezwaniem.....................................................................................................
Liczba rozdanych
Liczba wiernych
Godziny
Komunii św.
Mszy św.
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety

Godziny
Mszy św.

Liczba wiernych
mężczyźni

kobiety

Liczba rozdanych
Komunii św.
mężczyźni

kobiety

ZABYTKI NIERUCHOME
Przez zabytek należy rozumieć dzieło człowieka, stanowiące świadectwo minionej
epoki, które posiada wartość historyczną lub artystyczną.
1. Czy w 2021 r. parafia posiadała zabytki nieruchome?
Nie →Jeśli nie, to należy zakończyć wypełnianie
Tak
ankiety
2. Jakie zabytki nieruchome znajdują się na terenie parafii?
W tym:
Kategoria

Liczba
zabytków
ogółem

liczba zabytków
wpisanych do
rejestru zabytków

liczba zabytków
udostępnionych
dla zwiedzających

Kościół
Dzwonnica
Kaplica
Klasztor
Cmentarz
Kaplica cmentarna
Kostnica
Kapliczka przydrożna
Krzyż przydrożny
Figura przydrożna
Inne. Jakie?
………………………………
Inne. Jakie?
………………………………
Inne. Jakie?
………………………………
Dziękujemy. Uprzejmie prosimy o przekazanie ankiety poprzez kurię diecezjalną

