Ankieta synodalna – diecezja gliwicka
Życzeniem papieża Franciszka jest, aby swoimi przemyśleniami na temat Kościoła mogli się
podzielić wszyscy, którzy chcą wnieść coś konstruktywnego w jego rozwój. Wychodząc
naprzeciw temu pragnieniu proponujemy wypełnienie ankiety, w której będzie możliwość
wypowiedzenia się zarówno na temat Kościoła lokalnego, jak i powszechnego. Zawsze
jednak z autentyczną troską, aby to, co chcę przekazać, służyło dobru i rozwojowi Kościoła.
Chodzi
o podzielenie się własnymi doświadczeniami, o wyrażenie swoich opinii, oczekiwań, trosk
i nadziei.

Spotkanie I: TOWARZYSZE PODRÓŻY – Łk 24,13-35 (W Drodze do Emaus)
* Jaki procent mieszkańców uczęszcza na niedzielną Mszę świętą?
* Kiedy mówimy „nasza parafia”, co mamy na myśli jako parafianie?
* Jakie inicjatywy dotarcia do niepraktykujących osób podejmuje ksiądz? Jakie
przygotowane próby podejmują świeccy?
* Jak często spotykają się z proboszczem (poza liturgią)?
a) zaangażowani,
b) niedzielni,
c) niepraktykujący.
* Jaki kontakt mają członkowie Rady Parafialnej ze szkołami, szpitalami, urzędami?
* Jakie osoby lub grupy są faktycznie pozostawione na marginesie życia
parafialnego?
* Jak przygotowujemy osoby pełniące odpowiedzialne funkcje we wspólnocie
parafialnej?
Spotkanie
II:
ROZEZNAWANIE
I
– Mk 10,17-37 (Bogaty młodzieniec)

PODEJMOWANIE

DECYZJI

* Kto w parafii podejmuje decyzje?
a) duszpasterskie,
b) gospodarcze,
c) organizacyjne?
* Jakie istnieją formalne sposoby nawiązania kontaktu z duszpasterzami?
* Ile osób spotyka się w ciągu miesiąca w grupach przyparafialnych? (poza liturgią)
* Jakie przeszkody występują w komunikacji na linii ksiądz – świeccy?
* Kogo proboszcz pyta o radę przy podejmowaniu decyzji?
* Za pomocą jakich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy
decyzje? Jak je można ulepszyć?

* Jaki wpływ na życie parafian mają media społecznościowe? (internet)
Spotkanie III: WŁADZA I UCZESTNICTWO – J 21,15-19 (Piotr Apostoł)
* Jak promuje się posługi świeckich?
* Jakie są praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności za parafię?
* Jak często spotyka się Rada Parafialna? Jakie środowiska reprezentuje?
* Jakie są stowarzyszenia i organizacje społeczne w parafii? (systemem struktur
pośrednich wśród katolików)
* W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna inspirują do działania? (wpływ listów
pasterskich na rzeczywistość)
* W jaki sposób zachęcamy do czynnego uczestnictwa wiernych w liturgii? Jak
to usprawnić z wykorzystaniem mediów społecznościowych?
* Ile osób jest zaangażowanych w służbę liturgiczną, w tym w posługę lektora i
akolity?
Spotkanie IV: PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
– J 4,6-42 (Samarytanka)
* Jakie formy dialogu między wspólnotami wypracowano w parafii? Jakie są trudności
we współpracy?
* W jaki sposób współpracujemy z sąsiednimi parafiami?
* W jaki sposób współpracuje Kościół z ludźmi kultury?
* Jakie są inicjatywy dla osób w związkach niesakramentalnych?
* Jakie rozwijamy doświadczenia dialogu z niewierzącymi?
* Jakie relacje utrzymujemy z osobami innych wyznań chrześcijańskich?
* W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności?
Spotkanie V: WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJ – Mk 10,35-45 (Synowie Gromu)
* W jaki sposób każdy parafianin świadczy o Bogu słowem i czynem?
* W jaki sposób wspólnota wspiera osoby zaangażowane w służbę na rzecz
społeczeństwa?
* Jaka jest wśród osób zaangażowanych świadomość potrzeby dokształcenia
i szkolenia ewangelizacyjnego?
* Jakie środowiska są najczęściej ewangelizowane, a jakie najrzadziej?
* Jak promowana jest muzyka chrześcijańska?

* Co proponuje parafia w ramach świętowania niedzieli i uroczystości? (styl
świętowania)
* Jakie inicjatywy powinna podjąć parafia w celu integracji środowiska?

