SYNOD 2021-2023 W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ANKIETA
Bardzo dziękujemy za gotowość wzięcia udziału w ankiecie synodalnej. Jest ona jedynie częścią całego procesu
synodalnego w archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do udziału w spotkaniach synodalnych w parafiach i
wspólnotach. Twój glos wyrażony w tej ankiecie jest dla nas ważny i jest znakiem twojego udziału we wspólnej
drodze Kościoła.
Zanim jednak wypełnisz tę ankietę pomódl się osobiście własnymi słowami lub tekstem modlitwy synodalnej do
Ducha Świętego, aby to On był głównym inspiratorem twoich odpowiedzi. Synod bowiem nie jest zwykłym
zbieraniem opinii, ale głosem Ducha Świętego, który chce mówić do Kościoła również przez twoje serce,
doświadczenie i wiarę.
Odpowiadając na pytania pamiętaj, że tam, gdzie są podane warianty odpowiedzi wystarczy podkreślić właściwą.
Możesz też ominąć niektóre pytania i przejść do następnych.

I.

Kilka informacji o Tobie:

Wiek:
Płeć:
kobieta
mężczyzna
Wykształcenie:
Zawód wykonywany:
Zamieszkanie:
wieś;
miejscowość do 10.tyś. mieszkańców;
miejscowość od 10 do 25 tyś. mieszkańców;
miasto powyżej 25 tyś. Mieszkańców.
Wyznanie: Swoją wiarę określam jako: głęboko wierzący, wierzący, raczej niewierzący, całkowicie niewierzący
(podkreśl właściwą odpowiedź).
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Inne uwagi o Tobie, które uważasz, że mają znaczenie w lepszym zrozumieniu twoich wypowiedzi w ankiecie ( np.
przynależność do wspólnoty):

II.

KOMUNIA

1. Co sprawia, że czujesz się związany ze swoją parafią / wspólnotą/, a czego w niej brakuje, żebyś czuł się z nią
związany jeszcze bardziej?

2. Jakie formy modlitwy uważasz za najlepsze w twojej parafii /wspólnocie/ i jakich ci brakuje, aby była ona
wspólnotą ludzi modlących się?

3. Co sprawia, że chętnie chodzisz na mszę świętą niedzielną do swojej parafii /wspólnoty/, a co cię zniechęca?

4. Jakie formy komunikacji i dialogu podejmowane są w twojej parafii /wspólnocie/, aby wierni mogli wyrażać
swoje opinie i doświadczenia?

5. Jak oceniasz relację między kapłanami a świeckimi w swojej parafii /wspólnocie/?

6. Co się powinno zmienić w twojej parafii /wspólnocie/, aby ludzie czuli się w niej jak we wspólnocie uczniów
Chrystusa?

7. Co w twojej parafii /wspólnocie/ najbardziej dzieli ludzi?

8. Czego brakuje w twojej parafii /wspólnocie/ z materialnego wyposażenia ( np. salki spotkań, wyposażenie
salek, środki komunikacji – strona internetowa, kontakt telefoniczny z parafią) do lepszej komunikacji i
budowania relacji?

9. Jak oceniasz działania w twojej parafii Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej?

10. Jak wygląda, a jak wyglądać powinna współpraca pomiędzy grupami, wspólnotami i stowarzyszeniami
działającymi w diecezji i w parafii?

III.

UCZESTNICTWO

1. W jakich działaniach, formach zaangażowania czy grupach uczestniczysz w Kościele?

2. Dlaczego wielu ludzi z Twojego otoczenia nie chce uczestniczyć w życiu Kościoła – w parafii czy wybranej
wspólnocie?

3. Jakie działania mogłyby przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa wiernych w mszy świętej niedzielnej – w
Kościele lub konkretnie w twojej parafii?

4. Jak wygląda zaangażowanie świeckich w przygotowanie i udział w liturgii niedzielnej i świątecznej?

5. Jakie działania twoich duszpasterzy zachęcają cię do zaangażowania w życie parafii /wspólnoty/, a jakie cię
zniechęcają?

6. Jakie formy spotkań mogłyby przyczynić się do związania z parafią /wspólnotą/ ludzi dotąd obojętnych?

7. Jakie wydarzenia i akcje mogłyby ożywić zaangażowanie ludzi w życie twojej wspólnoty kościelnej?

8. Co mogłoby poprawić zaangażowanie i współodpowiedzialność wiernych za sprawy materialne Kościoła,
parafii?

9. Co mogłoby pomóc w większym otwarciu i wrażliwości twojej parafii /wspólnoty/ na obecność ludzi
niepełnosprawnych, starszych, chorych oraz ubogich?

10. Jak i gdzie widziałbyś uczestnictwo w życiu twojej parafii /wspólnoty/ dla osób żyjących w związkach
niesakramentalnych?

IV MISJA

1. Wymień kilka sytuacji i sposobów , w których sam dzieliłeś się z innymi swoją wiarą?

2. Jaki jest obraz Kościoła i twojej parafii w opinii ludzi, z którymi się spotykasz w życiu codziennym?

3. Jakie grupy ludzi w twojej parafii są najbardziej oddalone od wiary i Kościoła?

4. Jakie inicjatywy podejmuje twoja parafia /wspólnota/ na rzecz lokalnej społeczności?

5. Przez jakie działania, twoim zdaniem, można by lepiej dotrzeć z wiarą i zaangażowaniem w Kościół do dzieci i
młodzieży?

6. Jak ludzie świeccy z twojej parafii /wspólnoty/ pomagają kapłanom w ewangelizacji i dotarciu do osób spoza
Kościoła?

7. Co się robi, a co powinno się jeszcze robić w twojej parafii /wspólnocie/ dla rodzin?

8. Czy i jak w twojej parafii wykorzystuje się nowoczesne środki komunikacji do ewangelizacji?

9. Jak oceniasz misyjne i ewangelizacyjne zaangażowanie kapłanów w twojej parafii ?

10. Co powinno się zrobić w Kościele, aby wspomóc dzieło powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych?

Jakimi, innymi uwagami o Kościele ( parafii czy wspólnocie) chciałabyś/chciałbyś się jeszcze podzielić?

Wypełnioną ankietę prześlij pocztą na adres: Zespół Synodalny Archidiecezji Częstochowskiej, al. NMP 54, 42-200
CZĘSTOCHOWA; lub drogą elektroniczną na adres: synod@archiczest.pl

