
ANKIETA SYNODALNA 

 

1. Co nas zachwyca w Kościele? 

2. Z kim chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem Boga w Kościele? 

3. Dzięki synodowi kogo dostrzegliśmy jako towarzysza drogi? 

4. Co gasi wiarę w Kościół? 

5. Czego, w naszej ocenie, pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła? 

6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele? 

7. Komu trudno jest odnaleźć się w Kościele? 

8. Co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła? 

9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili? 

10. Co cennego dla członków Kościoła wnoszą ludzie o poglądach odmiennych niż katolickie? 

11. W jaki sposób każdy ochrzczony może głosić im Ewangelię? 

12. Jak oceniamy w Kościele poziom szczerości w wymianie poglądów, dialogu, krytyce, itp.? 

13. Jak oceniamy poziom i przekaz ewangelizacyjny mediów katolickich? 

14. Jak oceniamy możliwości swobodnego wypowiadania się w Kościele? 

15. Co wpływa na głębokie przeżywanie Mszy Świętej? Jakie są trudności? 

16. W jaki sposób umożliwić wszystkim pełniejsze przeżywanie liturgii i modlitw 

wspólnotowych? 

17. Jakie cechy kapłanów cenimy, a na jakie się nie zgadzamy? 

18. Jak oceniamy kontakt z księżmi z naszej parafii? 

19. Jak w naszej wspólnocie wygląda zaangażowanie świeckich w posługę liturgiczną? 

20. Co cenimy w klimacie naszej parafii? Co utrudnia nam przynależenie do tej wspólnoty? 

21. Do czego świeccy są zaangażowani w społeczności parafii? Czy są realnie 

współodpowiedzialni? 

22. Jaką działalność misyjną (lokalną), kulturalną, wychowawczą prowadzi nasza parafia? 

23. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni                       

i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół? 

24. Czy istnieje w naszej parafii Rada Duszpasterska? Jak oceniamy jej działanie? 

25. Jaki mamy wpływ na rozeznawanie i planowanie zadań duszpasterskich? 

26. Jakie wspólne działania między parafiami i wspólnotami dostrzegam? 

27. W jaki sposób możemy uczyć się synodalności i współodpowiedzialności za Kościół? 

28. Czy jest coś jeszcze czym chciałbyś się podzielić? 

 

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi /z zachowaniem numeracji/ prosimy przesłać na adres 

kazimierz@diecezja.gda.pl  lub składać do skrzynki w zakrystii do 13.04.2022./środa /. 
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