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ANKIETA SYNODALNA 
PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W WARSZAWIE 

(Ankieta jest anonimowa) 

 
1. Czy jesteś Parafianką/Parafianinem Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie? 

 tak  

 nie 
2. Proszę podać swoją płeć 

 kobieta 

 mężczyzna 
3. Proszę podać swój wiek: …………………… 
4. Proszę podać swoje wykształcenie 

 podstawowe 

 zawodowe 

 średnie 

 wyższe 
 

5. Jaki jest twój status cywilny? ( proszę zaznaczyć kwadraty) 

 małżeństwo sakramentalne  

 związek cywilny  

 osoba samotnie wychowująca dziecko  

 osoba rozwiedziona  

 związek partnerski  

 wdowa 

 wdowiec  

 pana  

 kawaler  
6. Jak często uczestniczysz w Mszy Świętej? 

 częściej niż raz w tygodniu 

 w każdą niedzielę i święta 

 w niektóre niedziele i ważne święta 

 tylko w ważne święta lub przy okazji I komunii św., ślubów, pogrzebów, itp. 

 nie uczestniczę 
7. Czy prowadzisz systematyczne życie sakramentalne (regularna spowiedź, Komunia Święta)? 

 Tak 

 Nie 
8. Czy jesteś: 

 osobą świecką? 

 osobą konsekrowaną? 

 osobą duchowną? 
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I. MOJA PARAFIA 
1. Czy jesteś zaangażowany w życie parafii? W jaki sposób? 

Tak, poprzez: 

 Czynny udział w Liturgii (czytanie, śpiew) 

 Służbę liturgiczną 

 Przynależność do grupy parafialnej 

 Pomoc w organizacji wydarzeń 

 Pomoc techniczna 

 Inne (jaki?) 

 nie 
2. Czy chciałbyś czynnie zaangażować się w życie parafii? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 Tak 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie 
3. Czy masz wystarczającą wiedzę na temat tego, co dzieje się w Twojej parafii? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 
4. Z jakiego źródła czerpiesz wiedzę na temat swojej parafii? 

 Ogłoszenia parafialne 

 Strona internetowa 

 Facebook 

 Gablota 

 Znajomi, sąsiedzi 
5. Czy uważasz, że kapłani w Twojej parafii są otwarci i chętni do współpracy i pomocy? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 
6. Jaka forma kontaktu najbardziej odpowiadałaby Ci w razie potrzeby? 

 Rozmowa bezpośrednia 

 Rozmowa telefoniczna 

 Kontakt mailowy 

 Skrzynka w kościele przeznaczona do włożenia korespondencji 

 Inne (jakie?) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Czy kazania są dla Ciebie zrozumiałe i czy pogłębiają twoją wiarę i wiedzę? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 
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8. Czy kazania ubogacają Twoją duchowość? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 
9. Czym jest dla Ciebie Twój Kościół? 

 Wspólnotą 

 Instytucją 

 Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Co, Twoim zdaniem, funkcjonuje niewłaściwie w Twojej parafii? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Co dobrego możesz powiedzieć na temat swojej parafii? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Czego, Twoim zdaniem, brakuje w naszej parafii (biorąc pod uwagę wszystkie obszary działalności)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. CHRZEŚCIJANIE PIELGRZYMUJĄCY 
1. Czy Twoja Parafia jest dla Ciebie miejscem rozwoju i pogłębienia twojej wiary? 

 tak 

 nie (dlaczego?): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy i kto według Ciebie jest odpowiedzialny za Twoją 
wspólnotę Kościoła? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Czy według Ciebie są w Twojej wspólnocie Kościoła grupy lub osoby pozostające na marginesie? 

 tak (jakie?): 

 nie 

III. SŁUCHANIE   
1. Czy jesteś słuchany w swoim Kościele?  

 tak 

 nie  
2. Co, według Ciebie, utrudnia lub ułatwia usłyszenie Twojego głosu w Twojej Parafii? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. ZABIERANIE GŁOSU 
1. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele 

lokalnym? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Czy w twojej wspólnocie mają miejsce relacje z mediami?  

 tak (jak je oceniasz?): 
 

 nie  

V. CELEBROWANIE 
1. Czy modlitwa i celebracje liturgiczne (np. Msza Św., nabożeństwa) wpływają na Twoje życie i motywują Cię 

do dawania świadectwa o Jezusie w twoim otoczeniu? 

 tak (w jaki sposób?): 

 nie (dlaczego?) 
2. Czy zachęcasz wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych? 

 tak (w jaki sposób?): 

 nie (dlaczego?) 
3. Czy w twojej Parafii jest zauważalna posługa lektora i akolity lub szafarza Komunii Świętej? 

 tak (która z posług?): 

 nie 
4. Czym dla Ciebie jest odpust w Parafii i jak go przeżywasz?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI  
1. Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji,) jest obecny i praktykowany 

w Twojej wspólnocie (rada duszpasterska, parafialna, katechetyczna)? 

 tak (które z wymienionych?): 

 nie 
2. Czy włączasz się w realizację misji Kościoła w swojej parafii, która polega na głoszeniu Chrystusa? 

 tak (w jaki sposób?): 

 nie (dlaczego?) 

VII. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 
1. Czy w obrębie twojej parafii prowadzony jest dialog? 

 tak  (w jaki sposób i w jakich obszarach?): 
 

 nie (dlaczego?): 
 
 
 

2. Czy w twojej Parafii łagodzone są różnice poglądów oraz rozwiązywane konflikty i trudności? 

 tak (w jaki sposób?): 
 
 

 nie (dlaczego?): 
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VIII. EKUMENIZM 
1. Czy na terenie Twojej parafii znajdują się inne wyznania chrześcijańskie?  

 tak (czy i w jaki sposób prowadzony jest dialog?): 
 

 nie 

IX. WŁADZA I UCZESNICTWO  
1. Czy w twojej Parafii są wyznaczone określane cele, do których należy dążyć? 

 tak (proszę wymienić jakie są to cele?): 
 

 nie 
2. Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich chętnych członków Parafii, 

osób świeckich, konsekrowanych, wspólnot i ruchów religijnych? 

 tak (w jaki sposób?): 
 

 nie (dlaczego?): 

X. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI 
1. W jaki sposób w Parafii podejmowane są decyzje? 

 
 

2. Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji we wspólnotach działających na terenie 
parafii? 

 tak (w jaki sposób?): 
 
 

 nie (dlaczego?): 
 

 
 

3. Czy w twojej Parafii istnieją konsultacje przy podejmowaniu decyzji? 

 tak (jak to jest realizowane w praktyce?): 
 
 

 nie (dlaczego?): 
 
 

XI.  FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚĆI 
Czy w twojej Parafii jest możliwość formacji dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, 
animatorzy, moderatorzy, katecheci)? 

 tak (w jaki sposób dokonuje się tej formacji?): 
 

 nie  
 
 
 

Ankietę wypełnioną w wersji papierowej prosimy wrzucić do skrzynki w kościele lub  
można również przesłać w wersji elektronicznej na adres parafii: anielska@epoczta.pl 
do 28.02.2022 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  

mailto:anielska@epoczta.pl

