Szinodális út
Ferenc pápa meghívott bennünket, hogy közösen keressük az Egyház megújításának lehetőségét, ebben tudunk
részt venni az imádsággal és a kérdőív kitöltésével!
„Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól,
hogy múzeumi Egyház legyünk, amely szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus
megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne
vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség
Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen”

1. A válaszadó életkora
1-18 év

19-35 év

36-60 év

60 év felett

2. A válaszadó neme
férfi

nő

nem kívánja megadni

3. A válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége
általános iskola

szakmunkás

érettségi

felsőfokú végzettség

4. A válaszadó családi állapota
családban él

egyedülálló

kapcsolatban él

özvegy

5. A válaszadó templomba járási szokása
minden vasárnap jár szentmisére
gyakran jár szentmisére
rendszertelenül jár szentmisére
nagyobb ünnepeken jár szentmisére
rendkívüli alkalmakon (esküvő, keresztelő, stb.) jár templomba

6. A válaszadó mikor ismerte meg a hitet?
már gyermekként

fiatalként (10-20 év között)

felnőttként

7. A válaszadó vallási, hittani ismerete (1: alig rendelkezik ismerettel - 10: komoly
ismerettel rendelkezik)
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8. Milyen kérdések foglalkoztatják Önt?
a mindennapi gondok, megélhetés
családalapítás
természetvédelem
mi van a halál után
hozzátartozók ápolása
társadalmi igazságosság
politikai helyzet

gyermeknevelés
munkahelyi gondok
emberi kapcsolatok
az élet értelme
a hit kérdései
erkölcsi kérdések
Ökumenizmus és vallási párbeszéd
a szenvedés és a betegség kérdése

9. A fentiek közül miben igényli az egyház segítségét?
a mindennapi gondok, megélhetés
családalapítás
természetvédelem
mi van a halál után
hozzátartozók ápolása
társadalmi igazságosság
politikai helyzet
gyermeknevelés
munkahelyi gondok
emberi kapcsolatok
az élet értelme
a hit kérdései
erkölcsi kérdések
Ökumenizmus és vallási párbeszéd
a szenvedés és a betegség kérdése

10. Fenti kérdésekben hogyan látja az Egyház szerepét?

11. Mit talál jónak az Egyház életében?

12. Mi zavarja Önt az Egyház életében, miben kéne változni?

13. Az Egyház életének eseményeit mennyire követi?
rendszeresen

alkalomszerűen

nem érdekel

14. Az Egyház életének eseményeiről hol értesül?
világi források ( rádió, tv, internet)
Katolikus Rádió
Magyar Kurír
Új Ember újság
templomi hirdetések

15. Melyik templomba jár szentmisére?
mindig ugyanabba

több templomba is

alkalmanként változó

16. Mi alapján választ templomot és szentmisét?
lakóhely szerint

közösség szerint

alkalmas időpont szerint

más szempont alapján

17. A helyi plébániával való kapcsolatról: miben mutatkozik meg, hogy tagja
a közösségnek?
templomba járok
anyagilag is támogatom
részt veszek a programokon
közreműködésemmel is segítem

18. A helyi plébániával való kapcsolatról: milyen lehetőségeket hiányol?

19. A helyi plébániával való kapcsolatról: milyen elvárásai vannak a
szentmisével, közösséggel kapcsolatban?

20. Mit talál különösen jónak az Ön plébániai közösségében?

21. Mennyire vonzó és megszólító az Ön közössége? (1: nem - 10: nagyon)
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22. Mi a pap szerepe, küldetése a közösségben?

23. Miben tudná segíteni a helyi plébániai közösség életét?

24. Hogyan lehetne elérni a plébánia területén élő, de aktívan vallásukat nem
gyakorló híveket vagy az útjukat kereső embereket?

25. Amennyiben olyan gondolata, kérdése, kérése, javaslata van, amivel a
kérdőív nem foglalkozott, legyen szíves megosztani velünk!

