
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА 

1013 Fox Chase Road * Jenkintown PA 19046 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА  Просимо заповнювати повністю та розбірливо 

Я реєструю [      ] себе [  ] чоловік та дружина [  ] родина 

Дітям віком 18 рoків та старші повинні зареєструватися як СЕБЕ 

Прізвище жінки   Дівоче прізвище        Ім’я Дата народження:   місяць/день/рік

місяць  /     день       / рік 

Last name  Maiden name        First name      Місце народження   

Телефон          Email          

   (   )          —         

Дата Хрещення:  місяць/день/рік   Назва церкви і місто:  Віроісповідання 

        місяць  /     день       /      рік 

Прізвище чоловіка    Ім’я Дата народження:      місяць/день/рік

місяць  /     день       / рік 

Last name    First name     Місце народження   

Телефон          Email          

   (   )          —         

Дата Хрещення:   місяць/день/рік  Назва церкви і місто:  Віроісповідання 

  місяць  /     день       /     рік  

Ваша адреса (вулиця)          Місто:    Штат: Індекс: 

Телефон - мобільний 



 ІМ’Я дата народження: 
місяць/день/рік

дата першого св. Причастя:
місяць/день/рік 

  живуть з батьками дата хрещення:
місяць/день/рік 

місяць/ день / рік      місяць  / день /  рік так  ні 

місяць/ день / рік     місяць  / день /   рік так  ні 

місяць/ день / рік  місяць  / день /   рік так  ні 

місяць/ день / рік  місяць  / день /   рік так  ні 

місяць/ день / рік  місяць  / день /   рік так  ні 

Д 

І 

Т 

И 

Як Ви взнали за нашу парафію? __________________________________________________________________________________________ 

Чи Ви ознайомлені з Статутами нашої парафії та згідні виконувати обов’язки члена як зазначено у статуті ?        ТАК              НІ 

СЬОГОДНІШНЯ ДАТА  ___________________________________ місяць/день/рік

ПІДПИС ЧОЛОВІКА  ______________________________________      ПІДПИС ЖІНКИ  _______________________________________________ 

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ _____________________________________________місяць/день/рік 

ОСОБА, ЯКА ПРИЙНЯЛА ЗАЯВУ ________________________________________ 

РІШЕННЯ ПАРОХА  ________________________   ДАТА  _____/______/_______   ПІДПИС ПАРОХА ____________________________________________________  

РІШЕННЯ РАДИ       ________________________   ДАТА  _____/______/_______    ПІДПИС ГОЛОВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ ________________________________ 

ЧЛЕНСЬКИЙ НОМЕР     _________________________________ 

Дата шлюбу:   місяць/день/рік 

  місяць  /     день       / рік 

Назва церкви 

Місто 

Одружені                          в церкві 

цивільно 

     місяць  / день /  рік 

     місяць  / день /  рік 

     місяць  / день /  рік 

     місяць  / день /  рік 

     місяць  / день /  рік 
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