Parafia św. Karola Boromeusza w Wejherowie
ul. Gryfa Pomorskiego 51 / 84-200 Wejherowo
tel. 690-889-728 /e-mail: boromeusz.parafia@gmail.com
ANKIETA SYNODU O SYNODALNOŚCI
TOWARZYSZE PODRÓŻY
1. Czy Twoja parafia jest dla Ciebie miejscem rozwoju Twojej wiary i dlaczego?

2. Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy?

3. Kto według Ciebie jest odpowiedzialny za Twoją wspólnotę Kościoła?

4. Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie Twojej wspólnoty Kościoła?

SŁUCHANIE
5. W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi?

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

7. Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie Twojego głosu w Twojej parafii

8.Czy głos osób starszych, wykluczonych, zmarginalizowanych, mniejszości osób
doświadczających ubóstwa i wykluczenia jest wysłuchiwany w Twojej wspólnocie
parafialnej?

9.Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie
siebie w parafii?

ZABIERANIE GŁOSU
10.Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się
w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie / społeczeństwie?

11.Kto przemawia w imieniu parafii i jak jest on wybierany/wyznaczany?

CELEBROWANIE
12.W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze
wspólne życie i misję w naszej parafii?

13.Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają Tobie i wspólnocie
w podejmowaniu najważniejszych decyzji?

14.W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii
i pełnienia funkcji liturgicznych?

15.Czy w Twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora?

16.Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w Twojej parafii?

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI
17.Jesteś uczniem-misjonarzem – to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób?

18.Co Ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła?

19.Jakie obszary misji są przez parafię zaniedbywane?

20.W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich
uczestniczy?

21.Czy osoby pełniące różne funkcje społeczne i polityczne w Twoim środowisku mogą
liczyć na wsparcie Twoje i Twojej wspólnoty? Jeśli tak, to w jaki sposób?

PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
22.Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie Twojej parafii?

23.W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności w Twojej
parafii?

24.W jaki sposób krzewimy współpracę z sąsiednimi parafiami, ruchami i
wspólnotami?

25.Czy i w jaki sposób Twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń
innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa
obywatelskiego itd.)

WŁADZA I UCZESTNICTWO
26.Czy w Twojej parafii są określane cele do których należy dążyć, droga ich
osiągnięcia i kroki, które należy podjąć, by je osiągnąć?

27.Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich
chętnych parafii?

28.Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, różnych grup i
ruchów kościelnych?

ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
29.Jakie metody i procesy stosujemy w naszej parafii przy podejmowaniu decyzji?

30.Jaki jest w Twojej parafii związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i
jak to jest realizowane w praktyce?

FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI
31.W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do
słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

32.Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy
w sposób synodalny?

33.Czy w Twojej parafii jest możliwość, a jeśli tak, to jaka, formacji dla osób biorących
odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy, katecheci)?

34.Czy Twoja parafia daje Ci narzędzia, a jeśli tak, to jakie, do rozeznania i
rozpoznania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na Twoją parafię?

-----------------

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć
do niedzieli 13 marca do biura parafialnego
lub po Mszy świętej. Można także przesłać drogą
elektroniczną na adres mailowy parafii.

