
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gdańska 6a, Warszawa 

 

Drodzy Parafianie,  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trwającego Synodu stworzyliśmy anonimową ankietę. Ankieta daje Parafianom        

i Sympatykom Parafii możliwość wypowiedzenia się na temat różnych obszarów działalności parafii i Kościoła. 

Zapraszamy każdą osobę do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania, w duchu szczerości i otwartości. 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety i jej zwrot. Można dołączyć dodatkowe kartki z odpowiedziami.  

    

1. Proszę zakreślić płeć:    Kobieta  / Mężczyzna 

2. Proszę podać wiek:    …….…………………………………………. 

3. Jaka forma kontaktu z parafią najbardziej Tobie odpowiada: 

a. bezpośrednia rozmowa z Księdzem 

b. bezpośrednia rozmowa z osobą świecką 

c. rozmowa telefoniczna 

d. inne…………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Czym dla Ciebie jest nasza parafia: 

a. wspólnotą ludzi 

b. instytucją 

c. miejscem spotkania z Bogiem 

d. czymś inny………………………………………………………………………………………………….... 

 
5. Czy należysz do wspólnoty parafialnej:       Tak    /     NIE 

6. Jakiej wspólnoty brakuje Tobie w naszej parafii (np. duszpasterstwa osób starszych, osób niesakramentalnych, 

duszpasterstwa singli etc.)………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. Jak chciałbyś wspomóc działanie naszej parafii, w jakich obszarach siebie widzisz? 

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

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

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

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

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

8. Co w naszej parafii wymaga większego zaangażowania świeckich a co duchownych? 

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

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

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

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

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

9. Co w naszej parafii funkcjonuje dobrze a co niewłaściwie? 

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

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



  Dziękujemy za udzielnie odpowiedzi 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................................. 

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

10. W jaki sposób wg. Ciebie można dotrzeć do osób spoza Kościoła? 

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

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

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

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

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

11. Co można zrobić, żeby wspierać działania Kościoła w głoszeniu słowa Bożego? 

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

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

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

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

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

12. Jak uważasz, czy Kościół w Polsce realizuje swoją misję głoszenia miłości Jezusa? 

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

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

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

13. Jak reagujesz na krytyczne opinie i glosy wobec Kościoła, biskupów, księży w Polsce i na świecie? 

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

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

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

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

14. W jaki sposób w naszym środowisku (rodzina, studia, praca etc.) możemy być świadkami wiary w Jezusa?  

Jak pozytywnie możemy wpływać na te środowiska? 

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

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

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

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

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

15. Czy  jesteś gotowy do zabrania głosu i wypowiadania się na ważne dla Ciebie tematy dotyczące wiary. Jeśli 

milczysz, co jest powodem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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


