Drodzy Parafianie!

W Kościele powszechnym rozpoczął się czas Synodu 2021-2023 – wspólnego słuchania Ducha
Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we Wspólnocie.
Z tej okazji przygotowaliśmy ankietę synodalną, do której wypełnienia zachęcamy wszystkich naszych
Parafian. Ta anonimowa ankieta daje Tobie możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat różnych
obszarów działalności naszej Parafii.
Zapraszamy każdą osobę powyżej 18 roku życia do pomyślenia przez 10 minut o naszym Kościele na
Bemowie i udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania.
Można pominąć pytanie, na które nie chcemy odpowiadać lub nas nie dotyczy.
Ks. Proboszcz Sławomir Abramowski z Zespołem Synodalnym
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
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.

PRZYNALEŻNOŚĆ
P.1

Czy czuje się Pan/i częścią Parafii Św. Jana Pawła II na Bemowie?
a. Tak, proszę napisać w kilku słowach dlaczego:
………………………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b. Nie, proszę napisać w kilku słowach dlaczego:
………………………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

CELEBRACJE
C.1 Jak często uczestniczy Pan/i we Mszy Świętej?
a. Częściej niż raz w tygodniu
b. Raz w tygodniu – w każdą niedzielę i Święta
c. Kilka razy w miesiącu – ale nie we wszystkie niedziele
d. Kilka razy w roku – w ważne Święta, w związku ze ślubem, pogrzebem, itp.
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C.2 Co Pana/ią ZACHĘCA do przychodzenia na Mszę Świętą do naszej parafii?

………………………………….............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C.3 Co Pana/ią ZNIECHĘCA do przychodzeniu na Mszę Świętą do naszej parafii?
………………………………….............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C.4 Jak często przystępuje Pan/i do sakramentu pokuty?
a. Kilka razy w miesiącu
b. Raz w miesiącu
c. Raz na rok lub rzadziej
e. Okazjonalnie - w ważne Święta, w związku ze ślubem, pogrzebem, itp.
d. Wcale
e. Inne, jakie……………………………………………..…………….?
C.5 Co zniechęca Pana/ią do przystępowania do sakramentu pokuty?
………………………………….............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C.6 Gdyby w Pana/i bloku odbywały się spotkania, których celem byłoby rozważanie Słowa
Bożego i dzielenie się swoim doświadczeniem wiary, to czy wziąłby/wzięłaby Pan/i udział w
takim wydarzeniu?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
e. Nie wiem
C.7 Co UŁATWIA Panu/i dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii? (można wskazać
dowolne kwestie techniczne, organizacyjne, duszpasterskie)
…………………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
C.8 Co UTRUDNIA Panu/i dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii? (można wskazać
dowolne kwestie techniczne, organizacyjne, duszpasterskie)
…………………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ZAANGAŻOWANIE:
Z.1 Czy jest Pan/i zaangażowany/a w działalność parafii (grupy/wspólnoty/ inicjatywy
już istniejące)?
1. Tak, proszę napisać w jaką:
...............……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nie
Z.2 Czy jest Pan/i zainteresowany/a zaangażowanie się w działalność w parafii w grupy/inicjatywy
już istniejące?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
e. Nie wiem
Z.3 (Dla odpowiedzi a, b, e) W jaką działalność przy naszej Parafii chciałby/aby Pan/i się
zaangażować?
a. Grupy wsparcia dla potrzebujących (uzależnionych, ubogich, chorych, etc.)
b. Inicjatywy parafialne (kawiarenka, organizację festynu, etc.)
c. Inicjatywy społeczne (Fundacja „Nasza Rodzina”, etc.)
d. Radę Parafialną
e. Radę Rodziny, Radę finansową, Radę budowlaną, Radę medialną
f. Wspólnoty, grupy modlitewne (Effata, Neokatechumenat, Mężczyźni JP2, Symeon i Anna,
Żywy Różaniec, Rodziny Jana Pawła II, wspólnotę młodzieżową, etc.)
g. Posługę liturgiczną (ministranci dorośli, ministranci młodzież, zakrystia, bielanki)
h. Diakonię estetyki (kwiaty, dekoracje, ogrodnictwo, sprzątanie)
i. Scholę, chór
j. Stronę internetową
k. Gazetkę parafialną
l. Inne inicjatywy, grupy, jakie………………….?
Z.4 Zazwyczaj na narady parafialne przychodzi kilka/kilkanaście osób. Dlaczego Pana/i zdaniem
tak mało osób w nich uczestniczy?
…………………………………........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Z.5 Jak musiałyby wyglądać narady parafialne, w jaki sposób powinny być organizowane, żeby
był/a Pan/i gotowy/a wziąć w nich udział?
…………………………………........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Z.6 Co według Pana/i w naszej parafii funkcjonuje dobrze?
1. Duszpasterstwo
2. Liturgia
3. Sprawy gospodarcze
4. Sprawy budowlane/ inwestycyjne
5. Kwestie techniczne
6. Kontakt, informowanie parafian o bieżących kwestiach
7. Kancelaria
8. Przygotowania do sakramentów
9. inne, jakie? ...
Z.7 Co według Pana/i w naszej parafii funkcjonuje niewłaściwie?
1. Duszpasterstwo
2. Liturgia
3. Sprawy gospodarcze
4. Sprawy budowlane/ inwestycyjne
5. Kwestie techniczne
6. Kontakt, informowanie parafian o bieżących kwestiach
7. Kancelaria
8. Przygotowania do sakramentów
9. inne, jakie? ...
Z.8 Czego w Pana/i odczuciu brakuje w naszej parafii?
…………………………………........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Z.9 Jakiej wspólnoty lub grupy brakuje Panu/i w naszej parafii:
a. Wspólnota dojrzałych małżeństw (staż 20 lat i więcej)
b. Duszpasterstwo osób w związkach niesakramentalnych
c. Duszpasterstwo małżonków opuszczonych
d. Duszpasterstwo małżeństw bezdzietnych
e. Wspólnota dla singli
f. Wspólnota dla dzieci w wieku szkolnym
g. Wspólnota dla dzieci w wieku przedszkolnym
h. Inne, jakie? …
Z.10 Czy uważa Pan/i, że jest dobrze informowany/a o życiu Parafii?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
e. Nie wiem
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Z.11 Skąd czerpie Pan/i wiedzę dotyczącą Parafii?
a. Ogłoszenia czytane podczas Mszy
b. Strona internetowa parafii
c. Informacje parafialne na Facebooku
d. Informacje przekazywane przez innych (rodzina, znajomi, sąsiedzi)
e. Inne źródła, jakie? …

METRYCZKA
M. 1 Płeć:
a. Kobieta
b. Mężczyzna
M. 2 W jakim jest Pan/i wieku?
a. 18-24 lat
b. 25-29 lat
c. 30-39 lat
d. 40-49 lat
e. 50-59 lat
f. 60-69 lat
g. 70-79 lat
h. 80 lat i więcej

M. 3 Od jak dawna jest Pan/i Parafianinem/Parafianką Parafii Św. Jana Pawła II na Bemowie?
a. 8-7 lat (od początku istnienia Parafii)
b. 6-4 lata
c. 3-2 lata
d. 1 rok
e. Mniej niż rok
f. Nie przynależę do Parafii według podziału administracyjnego archidiecezji

Dziękujemy!
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