
Ankieta o zasobach i potrzebach wspólnoty

Objaśnienia dla organizatorów

Zapraszamy wszystkich chętnych do przeprowadzenia w swojej wspo� lnocie ankiety. Jej
gło� wnym celem jest zrozumienie, co dla członko� w wspo� lnoty/parafii jest waz ne w Kos�ciele,
w ich  wspo� lnocie  oraz  we  wzajemnych  relacjach  dla  rozwoju ich  drogi  wiary.  W  ankiecie
zadajemy trzy pytania o to, co juz  jest dobre i trzy pytania o potrzeby. Nadrzędną intencją
naszej  inicjatywy  jest  wsparcie  rozwoju  wspo� lnoty  poprzez  zaproszenie  wszystkich  do
dialogu i  wspo� łpracy w realizacji  zadan� ,  kto� re  mogą się  wyłonic�  w odpowiedzi  na  wyniki
przeprowadzonej  ankiety.  Nasza  inicjatywa  nawiązuje  więc  do  gło� wnej  idei  trwającego
obecnie  Synodu  o  synodalnos�ci,  kto� ry  zachęca  wszystkich  wiernych  do  pełniejszego
uczestnictwa w z yciu Kos�cioła.

Słowo o twórcach ankiety

Jestes�my  katolicką  rodziną,  kto� ra  pragnie  słuz yc�  Bogu  i  Kos�ciołowi.  Inicjatorką
pomysłu jest studentka,  kto� rą  wspierali  pozostali  członkowie rodziny.  W naszych relacjach
oraz w relacjach z przyjacio� łmi nieraz dos�wiadczamy prawdziwego spotkania, wysłuchania.
Wydaje nam się, z e Kos�cio� ł w zamys�le Boga ro� wniez  ma byc�  jak rodzina, w kto� rej kaz dy jest
waz ny,  kaz dy  jest  słuchany  z  miłos�cią.  Chcielibys�my,  z eby  taką  rodziną  coraz  bardziej  się
stawał,  dlatego  szukamy  sposobo� w,  by  rozwijac�  i  wspierac�  szczery  i  troskliwy  dialog
w Kos�ciele między wszystkimi członkami Kos�cioła, pasterzami i s�wieckimi.

Dlaczego proponujemy taką ankietę wspólnotom i parafiom?

Jak  pisze  Jan  Paweł  II  w  encyklice  Redemptor  Hominis,  człowiek  “jest  pierwszą
i podstawową drogą Kos�cioła”. Papiez  tak kontynuuje tę mys�l:  “Poniewaz  więc ten człowiek
jest drogą Kos�cioła, drogą jego codziennego z ycia i dos�wiadczenia, posłannictwa i trudo� w —
Kos�cio� ł naszej epoki musi byc� wciąz  na nowo s�wiadomy jego sytuacji”. Aby zrozumiec�, jakiego
dobra  potrzebuje  człowiek  realny,  nie  wystarczą  uniwersalne  odpowiedzi.  Potrzebne  jest
spotkanie  z  człowiekiem  i  wysłuchanie  go.  Jakie  potrzeby  wyraz a?  Czego  mu  brakuje
w Kos�ciele, aby mo� gł się dla niego stac� prawdziwą drogą do Chrystusa?

Jezus, umierając za nas, pokazał, jak waz ny jest kaz dy z nas w Jego oczach. Pragnąc
nas�ladowac�  Chrystusa,  chcemy  tak  jak  On  wsłuchiwac�  się  w  potrzeby  i  pragnienia  serca
kaz dego człowieka, powtarzając Jego słowa: "Co chcesz, abym ci uczynił?". Wierzymy, z e jest
to zadanie kaz dego katolika, ale też każdej wspólnoty i parafii.

Treść i cel ankiety

W proponowanej ankiecie zapraszamy wiernych, by opowiedzieli o swoich potrzebach
względem Kos�cioła na trzech poziomach: 1) Kościoła jako wspo� lnoty wyznaniowej/instytucji,
2) wspólnoty, w kto� rej przeprowadzana jest ankieta (moz e to byc� kos�cio� ł parafialny lub inny
rodzaj wspo� lnoty), 3) osób wierzących ze swojego otoczenia. Pytanie zadane na tych trzech
poziomach staje się bardziej konkretne i moz e pomo� c lepiej odpowiedziec� na zgłoszone przez



wiernych  potrzeby.  Jes�li  wyniki  ankiety  zostaną  przedstawione  wspo� lnocie,  szczego� lnie
zyskują na wartos�ci drugi i trzeci z wyro� z nionych poziomo� w, kto� re odnoszą się do wspo� lnoty
i do relacji  między osobami wierzącymi. Słysząc, czego inni potrzebują z ich strony, wierni
otrzymają pewne zadanie. Reakcja na wyniki ankiety stanie się zadaniem dla całej wspo� lnoty.

Opro� cz  pytania  o  potrzeby,  proponujemy  tez  zapytanie  wiernych  o  dotychczasowe
dobre dos�wiadczenia z Kos�ciołem na tych samych trzech poziomach. Pozwoli to dowiedziec�
się, co dla wiernych było do tej pory waz ne i budujące — a nie tylko czego im brakuje. Jest to
ro� wniez  swego rodzaju odpowiedz�  na propozycję papiez a Franciszka, kto� ry powołując Synod
o synodalnos�ci,  zaprasza nas do wspo� lnego "podąz ania" i  rozwaz ania przez ytej dotychczas
wspo� lnej  drogi.  Przyjrzenie  się,  jakie  są  dotychczasowe  dobre  dos�wiadczenia  wiernych
w Kos�ciele  oraz czego im brakuje,  moz e  byc�  włas�nie  krokiem ku pełniejszemu "podąz aniu
razem".

Proponowana procedura postępowania

Waz ne jest, by usłyszec� szczery głos jak największej liczby oso� b, ro� wniez  tych, kto� re nie
całkiem identyfikują się z Kos�ciołem, stąd szukamy takiej formy ankiety, kto� ra zachęci ludzi do
podzielenia  się  tym, co  dla  nich naprawdę waz ne.  Czynnikiem, kto� ry  moz e  sprzyjac�  takiej
szczeros�ci  wiernych jest  s�wiadomos�c�,  z e  ich  odpowiedzi  mogą się  przyczynic�  do  realnych
zmian w parafii/wspo� lnocie. Dlatego istotne jest, by zapowiadając ankietę, wyrazic� nadzieję, iz 
stanie się ona krokiem na wspo� lnej drodze do docenienia tego, co juz  jest dobre i do szukania
rozwiązan�  w obszarach zgłaszanych przez wiernych.

W tym miejscu chcemy kro� tko przedstawic�, jak moz e się odbyc� przeprowadzenie takiej
ankiety krok po kroku w kos�ciele parafialnym:

1. Wyznaczenie osoby lub grupy odpowiedzialnej za przeprowadzenie ankiety

 Moz e byc�  to ksiądz z parafii lub osoba s�wiecka/grupa s�wieckich gotowych podjąc�  się
tego zadania, np. jakas�  grupa juz  działająca w parafii.

 Bardzo  nam  zalez y  na  tym,  z eby  sondaz  w  parafii  był  przeprowadzany  za  zgodą
proboszcza,  nawet  jes�li  odpowiedzialnos�c�  za  jego  przebieg  wezmą  s�wieccy.  Jes� li
proboszcz nie popiera pomysłu, nalez y z niego zrezygnowac� w duchu posłuszen� stwa.

2. Zapowiedź, np. w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej

 Moz na przedstawic� tu pokro� tce:
• temat ankiety (warto tez  wspomniec� o jej anonimowos�ci)
• docelową  grupę  odbiorco� w  (dobrze  w  tym  miejscu  zachęcic�  rodziny  do  wspo� lnej

refleksji nad pytaniami),
• sposo� b,  w  jaki  ankieta  zostanie  rozprowadzona  i  miejsce,  gdzie  moz na  zanies�c�

wypełnione ankiety,
• kto w parafii kieruje przeprowadzaniem ankiety.

 Warto  tez  zapowiedziec�,  z e  po  podsumowaniu  wyniko� w  ankiety,  planowana  jest
refleksja nad tym, w jaki  sposo� b  moz na odpowiedziec�  na potrzeby zgłaszane przez
parafian.



3. Wydrukowanie i dostarczenie ankiet do parafian

 Wydrukowana ankieta moz e dotrzec�  do szerszej grupy odbiorco� w niz  ankieta online
(nie tylko do odwiedzających stronę parafii) i jest przystępna dla oso� b starszych.

 Najlepiej byłoby zanies�c� wiernym ankiety do domo� w (po kilka ankiet na dom), co moz e
niewielkim  nakładem  sił  odbyc�  się  np.  podczas  kolędy.  Osobom  nieprzyjmującym
księdza moz na wrzucic� ankietę do skrzynki pocztowej, z eby ro� wniez  i one mały szansę
się wypowiedziec�. Ich głos moz e się okazac� bardzo cenny.

 Jes�li  kolęda się  nie  odbędzie  z  przyczyn pandemicznych,  moz na  zaangaz owac�  jakąs�
grupę parafialną do roznoszenia ankiet po domach.

 Ewentualnie moz na tez  wyłoz yc� ankiety w kos�ciele i zachęcic� ludzi po Mszy niedzielnej,
z eby je wzięli i wypełnili w domu. Gło� wną wadą tej metody jest to, z e ankieta dociera
wtedy tylko do parafian regularnie uczęszczających na Msze, a nie ma szansy dotrzec�
do oso� b bywających w kos�ciele rzadko lub wcale, kto� re ro� wniez  mogłyby takiej ankiety
potrzebowac�.

4. Zebranie ankiet

 Najlepiej,  gdyby wierni mogli oddac�  wypełnione ankiety w sposo� b zapewniający jak
największą  anonimowos�c�,  czyli  np.  wrzucając  je  do  urny  do  głosowania,  stojącej
w łatwo dostępnym miejscu na terenie kos�cioła.

5. Analiza wyników

 Moz na przyjąc� ro� z ne metody analizy, w zalez nos�ci od moz liwos�ci i ilos�ci oso� b do pracy.
 Przydatne  byłoby  przepisanie  odpowiedzi  parafian  na  komputer  i  upraszczające

zakodowanie  ich,  z eby  moz na  było  zliczyc�,  jak  często  pojawiają  się  podobne
odpowiedzi (rodziny kodujemy osobno), a po� z�niej wyodrębnienie odpowiedzi ro� z nych
grup (np. kobiet, męz czyzn, ro� z nych grup wiekowych).

 Wspaniale  by  było  stworzyc�  wspo� lną  bazę  wyniko� w,  zebraną  ze  wszystkich
miejsc/parafii, w kto� rych odbyła się ankieta.

6. Przekazanie informacji o wynikach sondażu parafianom

 Dobrze byłoby szczerze podzielic�  się ze wspo� lnotą wynikami ankiety. Nawet jes�li nie
uda się  wdroz yc�  po� z�niej działan�  odpowiadających na zgłoszone potrzeby, cenne dla
parafian moz e byc� usłyszenie, co jest doceniane przez innych członko� w wspo� lnoty oraz
czego potrzebują z ich strony. Juz  samo przeprowadzenie ankiety i podzielenie się jej
wynikami, moz e budowac�  atmosferę wzajemnego słuchania. Istnieje ro� wniez  szansa,
z e znając wyniki ankiety, parafianie sami wyjdą z konkretnymi propozycjami działania,
widząc, z e parafia jest miejscem, w kto� rym ich głos jest słuchany.

7. Podjęcie działań w odpowiedzi na wyniki ankiety

 Podsumowanie  ankiety  mogłoby  się  zakon� czyc�  zachęceniem  parafian  do  wspo� lnej
narady nad tym, jak moz na odpowiedziec�  na potrzeby w niej zgłoszone. Intencją całej
inicjatywy  jest  włas�nie  zaproszenie  parafian  do  pełniejszego  uczestnictwa  w  z yciu
wspo� lnoty.



Podsumowanie

Przeprowadzenie  tej  ankiety  moz e  byc�  duz ym  wyzwaniem  dla  wspo� lnoty,  ale
wierzymy, z e moz e przynies�c�  wiele dobra. W podsumowaniu pragniemy przytoczyc�  piękne
fragmenty z IV rozdziału Konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium  Soboru watykan� skiego II,
na kto� rej autorytecie opieramy naszą propozycję:

"Ludzie s�wieccy, tak jak wszyscy chrzes�cijanie, mają prawo otrzymywac� w obfitos�ci od
swoich  pasterzy  duchowe  dobra  Kos�cioła,  szczego� lnie  pomoc  słowa  Boz ego
i sakramento� w,  sami  zas�  przedstawiac�  pasterzom  swoje  potrzeby  i  z yczenia  z  taką
swobodą i ufnos�cią, jaka przystoi synom Boz ym i braciom w Chrystusie."

"SAwięci zas�  pasterze uznawac�  mają i wspierac�  godnos�c�  i odpowiedzialnos�c�  s�wieckich
w Kos�ciele;  mają  korzystac�  chętnie  z  ich  roztropnej  rady,  powierzac�  im  z  ufnos�cią
zadania  w  słuz bie  Kos�cioła  i  pozostawiac�  swobodę  oraz  pole  działania,  owszem,
dodawac� im ducha, aby takz e z własnej inicjatywy przystępowali do pracy. Z ojcowską
miłos�cią winni bacznie rozwaz ac�  w Chrystusie przedsięwzięcia, z yczenia i pragnienia
przedstawione przez s�wieckich."

"Po  tym  zaz yłym  obcowaniu  z  sobą  s�wieckich  i  pasterzy  spodziewac�  się  nalez y
rozlicznych do� br dla Kos�cioła: dzięki temu bowiem w s�wieckich umacnia się poczucie
własnej odpowiedzialnos�ci, wzmaga się zapał i łatwiej siły s�wieckich łączą się z pracą
pasterzy.  Ci  zas� ,  wsparci  dos�wiadczeniem  s�wieckich,  mogą  zdobyc�  celniejszy
i odpowiedniejszy sąd zaro� wno w sprawach duchowych, jak i doczesnych, tak aby cały
Kos�cio� ł,  umocniony  przez  wszystkie  swoje  członki,  skuteczniej  pełnił  swe
posłannictwo dla z ycia s�wiata."

Zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie!

W razie pytan� , moz na się z nami skontaktowac� mailowo pod adresem:

zj.grzelak@gmail.com


