
XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów 

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” 

Etap diecezjalny  

KWESTIONARIUSZ 

A. Uwagi wstępne 

Kwestionariusz nie służy do rozdania wspólnotom w parafii celem 

suchego wypełnienia. Jest wskazówką na co zwrócić uwagę prowadząc 

konsultacje i pomocą ks. Proboszczowi i koordynatorowi w spisaniu syntezy 

końcowej na zakończenie wszystkich konsultacji w parafii/wspólnocie. 

Synteza powinna odzwierciedlać różnorodność wyrażonych poglądów, a także 

zwracać szczególną uwagę na przeżyte doświadczenia uczestników, zarówno 

pozytywne, jak i negatywne. Koncentrujemy się zwłaszcza na pragnieniach i 

doświadczeniach. 

Synteza powinna być bardziej wierna głosom ludzi i temu, co wyłoniło się z 

ich rozeznania i dialogu, niż być serią uogólnionych lub doktrynalnie poprawnych 

stwierdzeń.  

Punkty widzenia, które są sprzeczne ze sobą, nie muszą być pomijane. 

Poglądy nie powinny być wykluczane tylko dlatego, że zostały wyrażone przez 

niewielką mniejszość uczestników.  

Treści zawarte w kwestionariuszu nie służą ocenie jakości pracy duszpasterzy 

parafialnych.  

Nie chodzi o zwykłe wypełnienie kwestionariusza, ale o to, aby umożliwić jak 

największej liczbie osób uczestnictwo w procesie konsultacji. 

Każda parafia czy grupa kościelna nie powinna starać się na siłę 

odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale powinna rozeznać i skupić się na tych 

aspektach, które są najbardziej istotne w jej kontekście.  

Uczestnicy są zachęcani do szczerego i otwartego dzielenia się swoimi 

doświadczeniami z ich rzeczywistego życia. 



B. Formularz 

 

1. Towarzysze 

podróży 

 

Czy czujemy się współodpowiedzialni za wspólnotę w 

parafii? W czym się to wyraża? 

 

 

Jakie grupy lub osoby pozostają w naszej 

parafii/wspólnocie na marginesie? Dlaczego?  

 

 

2. Słuchanie 

 

W jaki sposób zasłuchujemy się w głos Boga?  

 

 

W jaki sposób (ich zdaniem) wysłuchiwani są świeccy, 

zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? 

 

 

 

Jaka jest przestrzeń dla głosu tych, którzy doświadczają 

ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? 

 

 

 

3. Zabieranie głosu 

 

Co utrudnia mi – jako członkowi wspólnoty – szczere 

wypowiadanie się w Kościele i o Kościele? 

 

 



Czy mam przestrzeń do takich wypowiedzi w mojej 

parafii/wspólnocie? Jeśli tak to kiedy, w jakiej formie i jak 

jest to przyjmowane?  

 

 

4. Celebrowanie 

 

W jaki sposób modlitwa i liturgia wpływają na nasze 

codzienne życie i podejmowane decyzje? 

 

 

W jaki sposób świeccy mogą się angażować w liturgię w 

mojej parafii?  

 

 

Czy jest podejmowana należyta troska o piękne 

sprawowanie liturgii? (wyjaśnij) 

 

 

 

5. 

Współodpowiedzia

lni w naszej 

wspólnej misji 

 

W jaki sposób jako ochrzczony mogę uczestniczyć w misji 

Kościoła? 

 

 

Jakie obszary misji Kościoła są przez nas (ochrzczonych) 

zaniedbywane? 

 

 

 



6. Dialog w 

kościele i 

społeczeństwie 

 

W jakim sposób osoby w naszej parafii/wspólnocie 

spotykają się, aby prowadzić dialog?  

 

 

W jaki sposób prowadzimy współpracę między wspólnotami 

i ruchami w mojej parafii/wspólnocie?  

 

 

W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty 

i trudności?  

 

 

7. Ekumenizm 

 

Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami 

innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?  

 

 

Co nas z nimi łączy? Jakie są trudności?  

 

 

8. Władza i 

uczestnictwo 

 

W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w 

naszym Kościele lokalnym i parafialnym / w naszej 

wspólnocie?  

 

 



Jak wygląda praca zespołowa między Biskupem a 

duszpasterzami, duszpasterzami między sobą, 

duszpasterzami a wiernymi, wiernymi między sobą w 

parafii/wspólnocie? 

 

 

 

9. Rozeznawanie i 

podejmowanie 

decyzji 

 

Czy mam wpływ na decyzje podejmowane w mojej 

parafii/wspólnocie? (wyjaśnij) 

 

 

Czy decyzje podejmowane w Kościele są w mojej ocenie 

podejmowane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny? 

(wyjaśnij) 

 

 

 

10. Formowanie 

się w synodalności 

 

W jaki sposób w mojej wspólnocie/parafii wychowuje się jej 

członków do słuchania siebie nawzajem i 

współodpowiedzialności za wspólnotę/parafię? 

 

 

 

C. Mapa wspólnot -  

Z jakimi wspólnotami, grupami  



parafialnymi przeprowadzono konsultacje? 

Konsultacje indywidualne – szacunkowa 

ilość  

 

 

D. Metryka 

 Główne spostrzeżenia i zgłaszane pragnienia 

Młodzież 16-25 lat  

 

Dorośli 26-50 lat  

 

Dorośli 50 lat i więcej  

 

Osoby wierzące i 

praktykujące 

 

 

Osoby niepraktykujące  

 

Osoby ochrzczone, ale 

deklarujące się jako 

niewierzące 

 

 

 


