
ДАДАТАК 4 

АНКЕТА ПЕРШАЙ ПАСТЫРСКАЙ 

ВІЗІТАЦЫІ 

 

I. УСТУПНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ 

Парафія (назва)  ......................................................  у  ............................................  (мясцовасць) 

Дата візітацыі  ..................................................................................................................................  

Візітуе біскуп  ..................................................................................................................................  

Дата апошняй візітацыі  ..................................................................................................................  

Хто візітаваў  ....................................................................................................................................  

ІІ. АГУЛЬНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ 

А. ПАРАФІЯ 

1. Назва парафіі 

2. Дэканат 

3. Дыяцэзія 

4. Адрас парафіі: вуліца, мясцовасць, раён, вобласць, індэкс, тэлефон, факс 

5. Дата заснавання парафіі 

6. Дата дзяржаўнай рэгістрацыі парафіі 

Б. КАСЦЁЛ 

1. Назва касцёла 

2. Адрас касцёла: вуліца, мясцовасць, раён, вобласць, індэкс, тэле-фон, факс 

3. Пабудаваны: калі, з якога матэрыялу, стыль, памеры, ці з’яўляецца помнікам 

архітэктуры, у якім стане? 

4. Пасвечаны (кансэкраваны): калі, кім? 

5. Ці быў адабраны, знішчаны, заменены і на што? 

6. Калі вернуты? 

7. Калі адноўлены? 

8. Калі пабудавалі новы? 

9. Калі пасвечаны (кансэкраваны), кім? 

10. Цяперашні вонкавы стан: 

а. Дах, якое пакрыццё 



б. Вадасцёкі, вадасцёкавыя трубы 

в. Громаадвод 

г. Стан вонкавых сценаў 

д. Стан вакон, дзвярэй 

е. Адвядзенне дажджавой вады. 

11. Цяперашні ўнутраны стан: 

а. Стан унутраных сцен 

б. Паліхромія, жывапіс 

в. Алтары 

г. Табэрнакулюм, вечная лампадка, спосаб забеспячэння 

д. Хрысцільня, дзе ўстаноўлена? 

е. Крыжовая дарога 

ж. Канфесіяналы 

з. Працэсійны крыж 

і. Ліхтары 

к. Харугвы, сцягі, пераносныя алтарыкі 

л. Абразы 

м. Арган: калі ўстаноўлены, фірма, пішчалкі (колькі), электронныя ці не? 

н. Лаўкі 

о. Ці ў крухце маецца дошка для парафіяльных аб’яў 

п. Абсталяванне: электрычнасць, ацяпленне, вентыляцыя, мікрафоны, 

супрацьпажарнае забеспячэнне, сігналізацыя, водаканалізацыя, туалеты 

р. Асаблівыя культурныя каштоўнасці. 

12. Карысная плошча касцёла (у м2). 

В. ЗАКРЫСТЫЯ 

1. Святыя алеі: дзе і як захоўваюцца? 

2. Рэліквіі 

3. Ці ёсць дастатковая колькасць: 

а. Літургічнага посуду, у якім ён стане? 

б. Літургічнага адзення, які яго стан? 

в. Касцёльнай бялізны, які яе стан? 



г. Адпаведнай мэблі, у якім яна стане? 

д. Літургічных кніг, у якім яны стане? 

4. Ці ёсць табліцы з надпісам: Titulus ecclesiae, nomen Summi Pontificis, Ordinarii? 

5. Ці ёсць партрэты Summi Pontificis і Ordinarii. 

6. Якія ёсць абразы, партрэты? 

7. Ці ёсць дакумент зацвярджэння Крыжовай дарогі? 

8. Ці ёсць кленчнікі? 

9. Ці ёсць месца для мыцця рук? 

10. Ці ёсць рэчы, патрэбныя для працэсіі: 

а. Балдахін? 

б. Вэлюм? 

в. Працэсійныя ліхтары? 

Г. КАСЦЁЛЫ-ФІЛІАЛЫ І КАПЛІЦЫ, А ТАКСАМА ПРЫДАРОЖНЫЯ КРЫЖЫ I 

КАПЛІЧКІ НА ТЭРЫТОРЫІ ПАРАФІІ 

1. Мясцовасць 

2. Назва касцёла, капліцы 

3. Адлегласць ад парафіяльнага касцёла 

4. Тэхнічны стан (падаць усе дадзеныя, як у выпадку парафіяльнага касцёла) 

5. Наяўнасць неабходнага літургічнага забеспячэння 

6. Ці ёсць забеспячэнне? 

7. Ці з’яўляецца ўласнасцю парафіі, ці ёсць неабходная дакументацыя? 

8. Як часта праводзяцца тут набажэнствы і літургія? 

9. Колькасць прыдарожных крыжоў 

10. Колькасць прыдарожных капліц. 

Д. ПЛЯБАНІЯ 

1. Пабудавана: калі, з якога матэрыялу, плошча, ці з’яўляецца помнікам архітэктуры, які 

яе стан (абсталяванне: электрычнасць, асвятленне, водаканалізацыя, ацяпленне) 

2. Ці была адабраная, знішчаная, замененая на штосьці іншае, калі? 

3. Калі вернута, адбудавана? 

4. Адлегласць ад касцёла 

5. Ці выкарыстоўваецца ў іншых мэтах? 



Е. ІНШЫЯ БУДЫНКІ 

Парафіяльна-касцёльныя: 

а. Канцылярыя 

б. Бібліятэка 

в. Парафіяльная зала 

г. Класы для катэхезы 

д. Жыллёвыя і гаспадарчыя пакоі. 

Ж. КАНЦЫЛЯРЫЯ 

1. Дзе знаходзіцца? 

2. Ці мае неабходнае абсталяванне? 

3. Ці вызначаны гадзіны прыёму? 

4. Ці ёсць усе неабходныя кнігі па рэгістрацыі: хростаў, бежмавання, шлюбаў, 

памерлых, I Святой Камуніі, канвертытаў, карэспандэнцыі, аб’яў, імшальных інтэнцый, 

перадшлюбных абвяшчэнняў, інвентарныя кнігі, кніга святароў-наведвальнікаў, хроніка 

парафіі, памятная кніга, дыяцэзіяльны агляд. 

5. Ці ёсць усе патрэбныя папкі-сшывальнікі: пастырскія лісты біскупа, сінадальныя 

дакументы, парафіяльная картатэка, распараджэнні і паведамленні курыі, лісты 

біскупскага суда, анкетныя дадзеныя святароў, касцёльнай службы, касцёльны камітэт, 

дазволы і дыспенсы на сужэнства, перадшпюбныя пратаколы, місіі, рэкалекцыі, 

катэхізацыя дзяцей, моладзі, дарослых, перэгрынацыі, пілігрымкі, статыстыка, 

міністранты, Саritas, супольнасці, Духоўная семінарыя, лісты да дзяржаўных уладаў, 

будаўніцтва і рамонты, адрасы, пратаколы візітаў біскупа, дзекана. 

6. Парафіяльныя пячаткі. 

7. Парафіяльная бібліятэка, яе фонд, колькасць чытачоў. 

8. Відэатэка і аудыётэка, колькасць касет, стужак, колькасць чалавек, якія гэтым 

карыстаюцца 

9. Якія часопісы і рэлігійныя кнігі распаўсюджваюцца ў парафіі? 

10. Ці захаваліся: 

а. Кнігі метрыкаў (спіс або адрас установы, якая іх мае) 

б. Штогоднікі або асобныя экзэмпляры «Дыяцэзіяльнага агляду» 

в. Спісы касцёлаў і духавенства дыяцэзіі 

г. Партрэты біскупаў, святароў? 

З. ЗВАНІЦА 

1. Калі пабудавана, з якога матэрыялу, тэхнічны стан? 



2. Колькасць званоў, іх назвы, вага 

3. Від і стан умацаванняў і эксплуатацыі 

4. Калі імі карыстаюцца? 

I. ПРЫКАСЦЁЛЬНЫЯ МОГІЛКІ 

1. Стан, агароджа, брама, дарожкі 

2. Насаджэнні, газоны, кветкі 

3. Помнікі, іх стан 

4. Туалеты 

5. Паркінг 

К. ЗЯМЛЯ 

l. Плошча 

2. Юрыдычны стан. 

Л. ДЗЕЮЧЫЯ МОГІЛКІ 

1. Ці гэтыя могілкі канфесійныя – каталіцкія? 

2. Стан, агароджа, брама, плошча алей 

3. Як даглядаюцца магілы святароў, законнікаў, законніц? 

4. Магілы славутых людзей, як іх даглядаюць? 

5. Ці існуе звычай цэлебравання Святой Імшы, набажэнстваў на могілках? 

III. ПЕРСАНАЛЬНЫ СКЛАД ПАРАФІІ 

А. ДУХАВЕНСТВА 

1. Пробашч: 

а. Імя і прозвішча 

б. Адрас: вуліца, індэкс, мясцовасць, раён, вобласць, тэлефон, факс 

в. Дата і месца нараджэння 

г. Дата і месца святарскага пасвячэння 

д. Калі і кім прызначаны 

е. Прыналежнасць да дыяцэзіі (інкардынацыя) 

ж. Калі святар з’яўляецца законнікам, то ўказаць дату і месца вечных шлюбаў і 

законнае імя 



з. Нацыянальнасць 

і. Грамадзянства 

к. Святарскі тэстамэнт, калі быў складзены, дзе захоўваецца? 

2. Вікарый: усе дадзеныя, як у выпадку пробашча 

3. Іншыя духоўныя (святары, дыяканы, клерыкі), якія прабываюць на тэрыторыі парафіі: 

хто, з якога часу, дзе жыве, з якой мэтаю прабывае? 

4. Як складваюцца адносіны і супрацоўніцтва з духавенствам? 

Б. ІНСТЫТУТЫ КАНСЭКРАВАНАГА ЖЫЦЦЯ I ТАВАРЫСТВЫ ЗАКОННАГА 

ЖЫЦЦЯ 

1. Поўная назва, адрас, дата прыезду, адкуль? 

2. Настаяцель (настаяцельніца), члены, грамадзянства 

3. Кананічнасць іх месца працы 

4. Рэгістрацыя законнага дому (кляштара) 

5. Дамова аб працы 

6. Удзел у жыцці парафіі (катэхізацыя і г. д.) 

7. Як складваюцца адносіны і супрацоўніцтва з духавенствам і іншымі Інстытутамі 

кансэкраванага жыцця ў парафіі? 

В. ПАРАФІЯЛЬНЫ КАМІТЭТ 

1. Склад камітэту, функцыі яго членаў 

2. Дата рэгістрацыі камітэту 

Г. КАСЦЁЛЬНЫЯ ПРАЦАЎНІКІ 

1. Арганіст: 

а. Хто, адрас, год нараджэння, грамадзянскае становішча, квалі-фікацыя 

б. Калі пачаў працаваць, дамова аб працы 

в. Характарыстыка 

2. Касцёльны (закрыстыян) – як у выпадку арганіста 

3. Іншыя – як у выпадку арганіста 

 

Д. ЖЫХАРЫ ПЛЯБАНІІ 

1. 3 сям’і пробашча: хто, з якога часу, у якасці каго? 



2. Хатнія працаўнікі: хго, з якога часу, якія выконвае абавязкі, характарысгыка 

3. Іншыя – як вышэй 

4. Дамова аб працы, рахункі 

5. Хто кіруе домам і з якога часу? 

Е. ПАРАФІЯНЕ 

1. Колькасць вернікаў 

2. Іншыя веравызнанні на тэрыторыі парафіі 

3. Грамадская структура: 

а. Вясковая парафія 

б. Гарадская парафія 

в. Рабочыя (у %) 

г. Сяляне (у %) 

д. Інтэлігенцыя (у %) 

4. Ахвярнасць парафіянаў. 

5. Ці хапае ахвяраванняў на выдаткі, неабходныя дпя ўтрымання касцёла? 

6. Ці робяцца квартальныя ахвяраванні на курыю? 

IV. ДУШПАСТЫРСТВА - ДУХОЎНА-РЭЛІГІЙНАЕ 

ЖЫЦЦЁ 

А. СТАТЫСТЫТКА РЭЛІГІЙНЫХ ПАСЛУГ 

Год Хрост Бежмаванне І Святая 

Камунія 

Шлюб Намашчэнне 

Хворых 

Памерлыя Раздадзена 

Св. 

Камуніі 

Канвертыты 

         

         

         

         

         

Разам         

 

Б. КАТЭХІЗАЦЫЯ 

1. Хто праводзіць, дзе адбываецца, як часта, колькі гадзін? 

а. Дзеці 

б. Моладзь 

в. Дарослыя 



г. Ці абвяшчаюцца спецыяльныя навукі: для жанчын, мужчын, моладзі (колькі разоў 

у год і калі)? 

2. Колькасць людзей, якія наведваюць катэхезу: 

а. Колькі дзяцей удзельнічае ў катэхізацыі? 

б. Колькі моладзі ўдзельнічае ў катэхізацыі? 

3. У якіх групах адбываюцца катэхезы? 

4. Ці існуе катэхізацыя для дашкольнікаў? 

5. Ці ў часе канікул арганізоўваюцца для моладзі так званыя «дні духоўных сустрэч»? 

6. Ці арганізоўваюцца «канікулы з Богам» (летнікі і г.д.)? 

В. ЛІТУРГІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ Ў ПАРАФІІ 

1. Сакрамэнт хросту: 

а. У які час пасля нараджэння: да аднаго года жыцця, ад 1 да 7 гадоў, пасля 7 гадоў 

(дарослых)? 

б. Калі ўдзяляецца хрост: падчас Св. Імшы, па-за Св. Імшой? 

в. Хто і калі праводзіць катэхізацыю па падрыхтоўцы бацькоў (кандыдатаў да хросту) 

і хросных? 

2. Сакрамэнт бежмавання: 

а. Ці выконваецца патрабаванне адносна ўзросту кандыдатаў да бежмавання, пасля 14 

гадоў жыцця? 

б. Хто і калі праводзіць катэхезу для кандыдатаў да бежмавання? 

в. Спосаб падрыхтоўкі бацькоў, сведкаў бежмавання, а таксама ўсёй парафіяльнай 

супольнасці да ўрачыстасці сакрамэнту бежмавання? 

г. Прыкладная колькасць кандыдатаў да бежмавання ў часе візітацыі 

3. Найсвяцейшая Эўхарыстыя 

Святая Імша 

а. Расклад Св. Імшаў ў нядзелю і святы, у тым ліку для дзяцей і моладзі 

б. Расклад Св. Імшаў ў ліквідаваныя святы і святы, не прызнаныя дзяржаўнай уладаю 

в. Расклад Св. Імшаў ў буднія дні 

г. Ці цэлебруецца ў парафіі нядзельная Св. Імша ў суботу вечарам? 

д. Колькасць вернікаў на кожнай з гэтых Св.Імшаў 

е. Ці ёсць дастатковая колькасць замоўленых імшальных інтэнцый? 

ж. Ці сістэматычна рэгулюецца ў курыі аплата за наступныя Імшы бінаваныя (ад 2 да 

5)? 



з. Літургічная служба: лектары, міністранты, хор (колькасны склад, хто кіруе)? 

і. Забеспячэнне віном, камунікантамі, гостыямі. 

Святая Камунія 

а. Колькі вернікаў прыступае да Св. Камуніі: штодзённа, у першыя пятніцы і першыя 

суботы месяца, у нядзелі і святы, раз у год 

б. Колькі разоў у год і калі дзеці і моладзь прымаюць супольна Св. Камунію? 

в. Які ўдзел дзяцей, моладзі, жанчын, мужчын у Св. Камуніі ў першыя пятніцы і першыя 

суботы месяца? 

г. Ці ўдзельнічаюць вернікі ў Св. Камуніі падчас удзялення сакрамэнтаў: хросту, I Св. 

Камуніі дзяцей, бежмавання, шлюбу, а так-сама ў часе пахавальных абрадаў і г. д.? 

д. Ці практыкуецца безалкагольнае святкаванне I Св. Камуніі? 

Адарацыя Найсвяцейшага Сакрамэнту 

а. Як часта адбываецца «renovation Sanctissimi»? 

б. Як адзначаецца ў парафіі ўрачыстасць Найсвяцейшага Цела і Крыві Пана? Які ўдзел 

вернікаў? 

в. Калі і якім чынам адбываецца ў парафіі ўрачыстае выстаўленне Найсвяцейшага 

Сакрамэнту (так званыя саракагадзінныя набажэнствы), Святая гадзіна і іншыя; якая 

колькасць удзельнікаў? 

г. Ці ёсць у парафіі выстаўленне Найсвяцейшага Сакрамэнту ў першую нядзелю месяца 

і ці ёсць тады працэсія? 

д. Ці існуе ў парафіі магчымасць наведвання Найсвяцейшага Сакрамэнту па-за гадзінамі 

Св. Імшы і набажэнстваў? 

так: касцёл ахоўваецца і адкрыты ўвесь дзень 

так: адкрыты ўваход, праз які бачны алтар 

не: касцёл закрыты 

е. Ці практыкуецца наведванне Найсвяцейшага Сакрамэнту дзецьмі, моладцзю, 

дарослымі? 

ж. Які працэнт вернікаў карыстаецца магчымасцю наведвання Найсвяцейшага 

Сакрамэшу? 

4. Сакрамэнт пакаяння і паяднання 

а. Вызначаныя гадзіны споведзі: штодзённа, у суботы, у перадсвяточныя дні, нядзелі, 

святы, у І-ыя пятніцы і суботы месяца, справаванне літургічных абрадаў; 

б. Ці гэты расклад змешчаны на дошцы аб’яў? 

в. Як выконваецца абавязак велікоднай споведзі? 

г. Колькі разоў у год дзеці і моладзь супольна прыступаюць да споведзі? 



д. У сувязі з чым запрашаюцца спаведнікі з іншых парафій? 

е. Ці існуе традыцыя набажэнстваў «пакаяння»? 

5. Сакрамэнт намашчэння хворых 

а. Ці практыкуецца ўдзяленне сакрамэнту хворых у вялікай супольнасці хворых: калі, 

дзе і з якім удзелам вернікаў? 

б. Ці існуе звычай удзялення Св. Камуніі хворым раз у месяц па-за касцёлам і ці 

цэлебруецца Св. Імша непасрэдна ў доме хворага? 

в. Ці ёсць душпастырская апека над шпіталямі? 

г. Ці арганізаваны ў парафіі Міжнародны дзень хворых? 

д. Дзе адбываюцца пахаванні: у доме, у касцёле, на могілках? 

е. Ці захоўваюцца каноны, што датычаць асобаў, якім трэба дазволіць або адмовіць у 

касцёльным пахаванні? 

ж. Колькасць парафіянаў, якія памерлі без сакрамэнтаў і па якой прычыне? 

з. Ці праводзяцца безалкагольныя памінальныя вячэры? 

6. Сакрамэнт святарства 

а. Святарскія і законныя пакліканні з парафіі (за мінулыя гады і цяпер): хто, якое 

пакліканне, дзе вучыцца або дзе ў дадзены момант працуе? 

б. Што робіцца ў парафіі дзеля таго, каб былі пакліканні? 

в. Ці ў І-ы чацвер месяца чытаюцца малітвы аб пакліканнях да святарства і закону? 

г. Ці збіраюцца ахвяраванні на Вышэйшую духоўную семінарыю ў Гродне (на 

ўрачыстасць Хрыста, Валадара сусвету і ў Вербную Нядзелю)? 

7. Сакрамэнт сужэнства і рэлігійнае жыццё ў сем’ях 

а. Падрыхтоўка да Сакрамэнту сужэнства: перадшлюбныя курсы і перадшлюбная 

катэхеза 

б. Душпастырства сужэнстваў і сем’яў у парафіі: шлюбы, гадавіны шлюбу, 

набажэнствы для розных груп (сацыяльных, грамадскіх), душпастырства сем’яў у 

цяжкіх сітуацыях 

в. Ці захоўваецца абавязак атрымання ад біскупа дазволу, умоўна, дыспенсы ад 

існуючых перашкодаў у выпадку змешаных сужэнстваў? 

г. Ці існуе рух «Хатні Касцёл»? 

д. Ці існуюць у парафіі сямейныя кансультацыі: хто вядзе і колькі асобаў 

удзельнічала ў сямейных кансультацыях? 

е. Ці ахопліваюцца спецыяльным клопатам разбітыя сужэнствы, разведзеныя? 



ж. Душпастырскія візіты ў сем’ях: ці кожны год адбываецца наведванне ўсіх сем’яў 

парафіі (т.зв. «каляда»)? Колькі сем’яў запрашае святара і колькі сем’яў не запрашае і 

чаму? У якіх выпадках, па-за часам Божага Нараджэння, святар наведвае сем’ і? Ці ў 

гэтым выпадку вядзецца парафіяльная картатэка? 

8. Дадатковыя набажэнствы 

а. Навэнны, трыдыумы: якія, калі праводзяцца і колькасць людзей на іх? 

б. Спецыяльныя набажэнствы: маёвыя, да Сэрца Пана Езуса (у чэрвені), ружанцовыя 

(у кастрычніку), Гадзінкі аб НПМ, Песні жальбы, Крыжовая дарога, Святая гадзіна 

(адарацыя), набажэнствы І-ай пятніцы на ўшанаванне Найсв. Сэрца Пана Езуса, 

набажэнствы І-ай суботы на ўшанаванне Беззаганнага Сэрца НМП 

в. Рэкалекцыі ў часе Вялікага посту і Адвэнту: для дзяцей, моладзі, дарослых: хто 

праводзіць; колькасць ўдзельнікаў? 

г. Апошнія парафіяльныя місіі: калі, хто вёў, колькасць ўдзельнікаў? 

9. Музыка і спеў у літургіі 

а. Якая музыка выкарыстоўваецца ў літургіі: арганная, на іншых музычных 

інструментах? 

б. Ці існуе парафіяльны хор: колькі асобаў, характарыстыка? 

в. Ці існуе «scholae cantorum», або іншыя вакальна-інструментальныя музычныя 

ансамблі, хто імі кіруе, характарыстыка? 

г. Ці адбываюцца сістэматычныя заняткі па літургічнаму спеву, калі і хто іх 

праводзіць? 

Г. УДЗЕЛ ВЕРНІКАЎ У ЖЫЦЦІ ПАРАФІІ I ДУШПАСТЫРСКАЯ АКЦЫЯ 

1. Сінадальныя групы: колькі асобаў, сустрэчы, дзейнасць, характарыстыка? 

2. Ці існуе Жывы Ружанец: хто бярэ ў ім удзел, колькі членаў? 

3. Ці існуе Трэці закон св. Францішка (колькасць членаў)? 

4. Ці ўзнікаюць, а калі так, то якія існуюць новыя рухі, задзіночанні, рэлігійныя групы ў 

парафіі, напрыклад, Легіён Марыі? 

5. Як развіваецца рух міласэрнасці ў парафіі? Харытатыўныя групы, Нядзеля 

Міласэрнасці – уцзел вернікаў, вынікі, ацэнка. Ці вядзецца парафіяльная картатэка асобаў: 

хворых, бедных, шматдзетных сем’яў, якія знаходзяцца ў патрэбе і пакінутых? Ці існуе 

душпастырства інвалідаў і дзяцей з дзіцячых дамоў? 

6. Як развіваецца акцыя цвярозасці ў парафіі? Якая дзейнасць сярод дзяцей, моладзі, 

дарослых? Якія поспехі, якія цяжкасці? 



7. Што робіцца ў парафіі на карысць місіі? Як адзначаецца Місійны тыдзень (малітвы, 

духоўныя і матэрыяльньм ахвяры)? 

8. Як развіваецца рух экуменізму? Як праходзіць Тыдзень малітваў аб еднасці 

хрысціянаў? 

V. АГУЛЬНАЯ АЦЭНКА 

РЭЛІГІЙНА-МАРАЛЬНАГА ЖЫЦЦЯ Ў ПАРАФІІ 

1. Галоўныя заслугі 

2. Галоўныя недахопы 

3. Адносіны парафіянаў да Касцёла і духавенства 

4. Праяўленне актыўнай рэлігійнасці і адказнасці за Касцёл і за развіццё рэлігійнага 

жыцця ў парафіі 

5. Адносіны вернікаў да актуальных працэсаў і розных з’яў грамадскага жыцця, такіх як 

напр. аборты, сужэнства, сям’я, евангелізацыя, катэхізацыя, сінод і інш. 

 

VI. ПРАПАНОВЫ I ПРОСЬБЫ, 

ЗВЯЗАНЫЯ 3 КАНАНІЧНАЙ ВІЗІТАЦЫЯЙ БІСКУПА 

  ...................................................   ........................................................  

 Мясцовасць і дата подпіс пробашча 

М.П. 

ПАСТЫРСКАЯ ВІЗІТАЦЫЯ Ў ПАРАФІІ 

(Яе асобныя элементы) 

Падчас візітацыі арцыпастыр: 

1. Вядзе літургічныя абрады 

2. Удзяляе сакрамэнт бежмавання і іншыя сакрамэнты 

3. Наведвае могілкі, якія дзейнічаюць, і моліцца за памерлых 

4. Падтрымлівае апостальства свецкіх 

5. Умацоўвае ў душпастырскай, катэхетычнай, харытатыўнай працы і г. д. 

6. Моліцца з хворымі і ўдзяляе ім благаславенне 

7. Сустракаецца з настаўнікамі, урачамі і г.д. 



8. Благаслаўляе малых дзяцей 

9. Наведвае сем’і святароў, законных сясцёр, алюмнаў 

10. Наведвае капліцы і памяшканні, дзе справуецца культ. 

Вышэйпералічаныя паслугі арцыпастыра трэба прыняць пад увагу ў падрабязнай праграме 

кананічнай візітацыі. 


