ANKIETA SYNODALNA

Drodzy Parafianie!
Ta anonimowa ankieta daje Państwu możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat różnych obszarów działalności naszej
parafii oraz Kościoła powszechnego.
Zachęcamy każdą osobę powyżej 15 roku życia do pomyślenia o naszej parafii pw. św. Małgorzaty w Łomiankach i odpowiedzi na
poniższe pytania:
- w części I dotyczą one głównie naszej lokalnej wspólnoty parafialnej
- w części II odnoszą się także do zagadnień XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo, misja”.
Można pominąć pytanie, na które nie chce się odpowiedzieć lub gdy dane pytanie Państwa nie dotyczy. Prosimy o zaznaczenie
kółkiem TYLKO JEDNEJ odpowiedzi na dane pytanie. Wyjątkami, gdzie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź są pytania:
10,17,18.
UWAGA:
„Każda diecezja, parafia czy grupa kościelna nie powinna starać się odpowiedzieć na wszystkie pytania ale powinna rozeznać i
skupić się na tych aspektach synodalności, które są najbardziej istotne w jej kontekście. Uczestnicy są zachęcani do szczerego i
otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami z ich rzeczywistego życia oraz do wspólnej refleksji nad tym, co Duch Święty
mógłby objawić poprzez to, czym dzielą się ze sobą nawzajem”.
Prosimy – przed wypełnieniem ankiety pomódl się modlitwą synodalną.
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.
Ks. Proboszcz z Zespołem Synodalnym

Część I
1. Czy jest Pani/Pan Parafianką/Parafianinem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o

Tak
Nie

2. Proszę podać swoją płeć: Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o

Kobieta
Mężczyzna
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3. Proszę podać swój wiek: Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

poniżej 15 lat
15-18 lat
19-24 lata
25-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
70 lat i więcej
PROSZĘ POMYŚLEĆ O NASZEJ PARAFII I ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA:

4. Co według Pani/Pana w naszej parafii funkcjonuje DOBRZE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszary jej działania:
duszpasterstwo, liturgię, sakramenty, sprawy gospodarcze kwestie techniczne, kontakt itp.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Co według Pani/Pana w naszej parafii funkcjonuje NIEWŁAŚCIWIE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszary jej działania:
duszpasterstwo, liturgię, sakramenty, sprawy gospodarcze, kwestie techniczne, kontakt itp.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Czego Pani/Panu w naszej parafii BRAKUJE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszar jej działania: duszpasterstwo, liturgię,
sakramenty, sprawy gospodarcze, kwestie techniczne, kontakt itp.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ
7. Jak często uczestniczy Pani/Pan we Mszy Świętej? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Częściej niż raz w tygodniu
W każdą niedzielę i święta
W niektóre niedziele i ważne święta
Tylko w ważne święta lub przy okazji ślubów, pogrzebów itp.
Nie uczestniczę

8. Jeśli chodzi Pani/Pan do kościoła rzadziej niż raz w tygodniu, proszę napisać dlaczego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE PARAFII
9. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan bardziej zaangażować się w życie parafii? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

10. Na jakim polu chciałaby Pani/chciałby Pan się zaangażować? (można wskazać kilka odpowiedzi)
o
o
o
o
o
o

Nie chcę się angażować bardziej niż do tej pory
Czynny udział w liturgii poprzez czytanie czytań, modlitwy wiernych lub śpiew psalmu
Służba liturgiczna przy ołtarzu
Dołączenie do jednej z grup/wspólnot parafialnych
Pomoc w organizacji różnych wydarzeń parafialnych
Doradzanie w określonych sprawach gospodarczych / technicznych

o

Inne: ………………………………………………………………………………………………………

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
11. Czy czuje się Pani/Pan częścią parafii? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

12. Czy ma Pani/Pan wystarczającą wiedzę odnośnie do tego, co dzieje się w parafii? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

LITURGIA
13. Co UŁATWIA Pani/Panu dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Co UTRUDNIA Pani/Panu dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. Czy kazania/homilie które Pani/Pan słyszy są dla Pani/Pana zrozumiałe? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

KONTAKT Z PARAFIĄ
16. Czy w razie potrzeby kontaktu z Parafią wie Pani/Pan dokąd pójść i do kogo się zwróci Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

17. W razie potrzeby jaka forma kontaktu z Parafią najbardziej by Pani/u odpowiadała? (można wskazać kilka odpowiedzi)
o
o
o
o
o
o

Bezpośrednia rozmowa z Księdzem
Bezpośrednia rozmowa z Osobą Świecką
Rozmowa telefoniczna
E-mail (poczta elektroniczna)
Skrzynka umieszczona w kościele do której można wrzucić swoją wiadomość
Osobista wizyta w kancelarii parafialnej

o

Inne: ………………………………………………………………………………………………………

18. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę dotyczącą życia Parafii? (można wskazać kilka odpowiedzi)
o
o
o
o
o

Ogłoszenia parafialne czytane podczas Mszy Świętej
Strona www parafii
Fanpage na Facebooku
Gabloty na ścianach Kościoła
Informacje przekazywane przez znajomych/sąsiadów

o

Inne: ………………………………………………………………………………………………………

WSPÓLNOTY
19. Czym przede wszystkim jest dla Pani/Pana nasza parafia? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o
o
o
o

Wspólnotą
Instytucją
Organizacją charytatywną
Miejscem spotkania z Bogiem
Trudno powiedzieć

o

Inne: ………………………………………………………………………………………………………

20. Czy należy Pani/Pan do jakiejś grupy lub wspólnoty w naszej parafii? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
o
o

Tak
Nie

Jeśli nie należy Pani/Pan do żadnej grupy lub wspólnoty w naszej parafii, proszę napisać dlaczego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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21. W jaki sposób i na jakich polach Pani/Pana zdaniem można by rozwinąć współpracę między świeckimi a duchownymi w
naszej parafii?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSZĘ TERAZ POMYŚLEĆ O CAŁYM KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE I ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA.
22. Co według Pani/Pana w całym Kościele Katolickim w Polsce funkcjonuje DOBRZE?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Co według Pani/Pana w całym Kościele Katolickim w Polsce funkcjonuje NIEWŁAŚCIWIE?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część I - ZAKOŃCZENIE
24. Jeżeli jest coś, co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać, proszę napisać to poniżej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II
TOWARZYSZE PODRÓŻY
25. Czy twoja parafia/ wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego? Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do
niego należy? Kto według ciebie jest odpowiedzialny za twoją wspólnotę Kościoła? Jakie grupy lub osoby pozostają na
marginesie twojej wspólnoty Kościoła?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

synod.lomiankiparafia@gmail.com

SŁUCHANIE
26. W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi? Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w
Kościele? Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej parafii/wspólnocie? Na ile wysłuchiwany jest głos osób
konsekrowanych (kobiet i mężczyzn) w twojej wspólnocie/parafii? Czy osoby konsekrowane są włączane w życie wspólnoty
parafialnej? Czy głos osób starszych, wykluczonych, zmarginalizowanych mniejszości, osób doświadczających ubóstwa i
wykluczenia jest wysłuchiwany w twojej wspólnocie parafialnej? Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają
nam słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIERANIE GŁOSU
27. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym/ wspólnocie/
społeczeństwie? Jak w twojej wspólnocie funkcjonują relacje z mediami (nie tylko z katolickimi)? Kto przemawia w imieniu
parafii/wspólnoty i jak jest on wybierany/wyznaczany?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELEBROWANIE
28. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej
wspólnocie/parafii? Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu
najważniejszych decyzji? W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji
liturgicznych? Czy w twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora (głoszenie słowa) i akolity (szafarz komunii świętej)?
Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej parafii?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI
29. Jesteś uczniem-misjonarzem - to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób? Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji
Kościoła? Jakie obszary misji są przez parafię/wspólnotę zaniedbywane? W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów
związanych z misją i kto w nich uczestniczy? Czy osoby pełniące różne funkcje społeczne i polityczne w twoim środowisku mogą
liczyć na wsparcie twoje i twojej wspólnoty? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie,
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podejmowanie decyzji) jest obecny i praktykowany w twojej wspólnocie (rada duszpasterska, parafialna, katechetyczna,
ekonomiczna, kapituła)?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
30. Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie twojej wspólnoty/parafii? W jaki sposób są rozwiązywane różnice
poglądów, konflikty i trudności w twojej wspólnocie/parafii? W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi,
wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego
zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? Czy i w jaki sposób twoja wspólnota
prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultur społeczeństwa
obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKUMENIZM
31. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań? Czy w twojej wspólnocie
/parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony jest dialog, jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WŁADZA I UCZESTNICTWO
32. Czy w twojej wspólnocie/parafii są określane cele do których należy dążyć, droga do i osiągnięcia i kroki które należy podjąć,
aby je osiągnąć? Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich chętnych członków
wspólnoty/parafii? Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, konsekrowane, różnych grup i ruchów
kościelnych?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
33. Jakie metody i procesy stosujemy w naszej wspólnocie/parafii przy podejmowaniu decyzji? Czy motywujesz siebie i innych do
udziału w podejmowaniu decyzji we wspólnotach zorganizowanych hierarchicznie (rada duszpasterska, parafialna, ekonomiczna,
kapituła zakonna)? Jaki jest w twojej wspólnocie/parafii związek pomiędzy konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to jest
realizowane w praktyce? Czy w twojej wspólnocie/parafii istnieją narzędzia i procedury promujące przejrzystość i możliwość
rozliczenia wspólnotowych decyzji?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI
34. W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w
misji i angażowania się w dialog? Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób
synodalny? Czy twojej wspólnocie/parafii jest możliwość, a jeśli tak to jaka, formacji dla osób biorących odpowiedzialność za
wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy, moderatorzy, katecheci)? Czy twoja wspólnota/parafia daje ci narzędzia, a jeśli tak to
jakie, do rozeznania i rozpoznania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na twoją wspólnotę?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II - ZAKOŃCZENIE
35. Jeżeli jest coś, co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać, proszę napisać to poniżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY. Z Panem Bogiem
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