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Drodzy Parafianie! 

Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się  

w głos wszystkich wierzących. Zapraszamy do wzięcia udziału w poniższej 

ankiecie i prosimy o jej wypełnienie.  

 
1. Czy jesteś Parafianką / Parafianinem parafii Św. Marii Magdaleny w Warszawie? 

     TAK             NIE 

 

2. Proszę podać swoja płeć:                  

                MĘŻCZYZNA                KOBIETA 

 

3. Czy regularnie uczęszczasz na niedzielną Mszę Świętą? 

            W KAŻDĄ NIEDZIELĘ       CZĘSTO        RZADKO       TYLKO W ŚWIĘTA      NIE UCZĘSZCZAM  

 

4. Czy należysz do jakiejś grupy / wspólnoty działającej przy parafii? 

                 TAK             NIE 

 

5. Proszę podać swój wiek zaznaczając jego przedział: 

          poniżej 15 lat       15 – 18 lat  /     19 – 25 lat  /     26 – 30 lat  /     31 – 40 lat  /     41 – 50 lat     

          51 – 60 lat     /      61 – 70 lat   /    powyżej 70 lat 

 

6. Skąd głównie czerpiesz wiedzę dotyczącą życia parafii? 

   czynny udział w życiu parafii           ogłoszenia niedzielne          od sąsiadów /znajomych    

   inne (proszę podać jakie)________________________________________________________________________________ 

 

7. Czym dla Ciebie jest Kościół? (można zaznaczyć kilka) 

 Wspólnotą        Instytucją         Organizacją charytatywną       Miejscem spotkania z Bogiem    

 Czym innym (proszę podać)______________________________________________________________________________ 

 

WYPEŁNIAJĄC ANKIETĘ PROSZĘ UJĄĆ SWOJE PRZEMYŚLENIA W KILKU ZDANIACH. 

PROSIMY PISZ WYRAŹNIE. 

 

8. Czy Twoja parafia / wspólnota jest dla Ciebie miejscem rozwoju Twojej wiary i dlaczego? 

 

 

 

 

9. Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy? 
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10.  Kto według ciebie jest odpowiedzialny za Twoją wspólnotę Kościoła?  

 

 

11. Głową Kościoła na ziemi jest papież, kto według Ciebie pełni tę funkcje w Polsce? 

 

12.  Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele?  

 

 

13.  Co wzmacnia lub osłabia Twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele, parafii, wspólnocie?  

 

 

14.  Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym     

 Kościele lokalnym/ wspólnocie/ społeczeństwie? 

 

 

15.  Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie  

 w podejmowaniu najważniejszych decyzji? 

 

 

16.  Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła? 

 

 

17.  Twoje uwagi, sugestie czy wskazówki, którymi pragniesz się podzielić:  

 

 

 

Bardzo dziękujemy za włączenie się w przebieg procesu synodalnego.  

Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencji dobrych owoców Synodu o synodalności.  

 

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ WRZUĆ DO PUDEŁKA W KRUCHCIE DUŻEGO LUB MAŁEGO KOŚCIOŁA,  
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