1. Co Cię zachwyca w Kościele?
A. To, że nieustannie trwa przy Chrystusie, podtrzymując niezmiennie tę samą naukę na
przestrzeni wieków, mimo ludzkich słabości i prześladowań. Że pośredniczy w
przekazywaniu ożywczych Bożych łask dla wszystkich którzy się na nie otworzą, uznając
swoją grzeszność i błagając o Miłosierdzie.
B. Najbardziej zachwyca mnie Eucharystia, przeistoczenie w prawdziwe Ciało i Krew
Chrystusa - stąd czerpać możemy życie i pokój ducha a także siły do codziennych zmagań.
Stała obecność Jezusa w tabernakulum jest dla mnie punktem odniesienia.
C. Jezus Chrystus - Jego obecność to, że jest i ciągle zachwyca.
D. Zachwyca mnie wspólnota Kościoła, to ze jesteśmy rodziną i scala nas Chrystus w około
ołtarza.
E. Obecność Boga
F. Że jestem blisko Boga
G. Świadomość obecności Boga w Kościele
H. W Kościele zachwyca mnie piękno świątyni, prawda, tradycje, oraz najważniejsze – gdzie
spotykam się z żywym Chrystusem, gdzie czuję się wolnym człowiekiem bez żadnego
nacisku świata zewnętrznego.
I. Możliwość bycia blisko Boga
J. Zachwyca mnie w Kościele spokój. Nikt mi nic nie narzuca, mogę spokojnie i ufnie wejść
do kościoła, modlić się, patrzeć na ukrzyżowanego Chrystusa i czerpać siłę z mocy Pana
Jezusa i Jego i naszej Matki.
K. Mnie w Kościele zachwyca miejsce w którym można przebywać, wyciszyć się i rozmawiać
z Bogiem
L. Kościół jest dla wielu i dla mnie miejscem spotykania podobnej wrażliwości i możliwości
przeżywania swoich doznań.
M. Jezus Chrystus
N. Stabilność i trwałość. W Kościele zachwyca to, że mimo różnych zawirowań i
przeciwności Kościół wciąż trwa. Pan Jezus Chrystus powiedział, że „ Wszystko przeminie,
ale moje słowa nie przeminą” i założył Kościół, który trwa już ponad 2000 lat. Kościół jest
źródłem wiary i ewangelii. Mamy nadzieję, że następne pokolenia też będą czerpały z tego
źródła.
W Kościele zachwyca również stabilizacja, możliwość wyciszenia i osiągnięcia spokoju
wewnętrznego. Bardzo doceniam niezmienność najważniejszych wartości, niezmienność
Kościoła i bezpieczeństwo duchowe.
O. Wspólnota. W Kościele zachwyca i do Kościoła przyciąga poczucie wspólnoty. Mamy
szansę razem wspierać się i przeżywać wspólnie, i rozwijać naszą wiarę. Dla mnie pięknym
momentem jest wspólnotowe odmawianie Wyznania wiary w czasie niedzielnej Mszy
świętej. Czuję, że nie jestem sama w moim przeżywaniu wiary. Najbardziej w Kościele
zachwyca Jezus i wspólnotowość. To jest piękne, że jesteśmy razem.
P. Nadzieja na życie wieczne. Kościół prowadzi nas do życia wiecznego. Człowiek doznaje
poczucia przemijania i tymczasowości. Kościół jest jedynym takim miejscem, które odkrywa
perspektywę wieczności. Dla młodych ludzi nie jest to tak widoczne. Dopiero później z
wiekiem odczuwamy bardziej, że życie tutaj na ziemi w którymś momencie się kończy.
Kościół nas podprowadza do wieczności i daje nam nadzieję.
R. Bogactwo i piękno liturgii, piękno śpiewu, wystrój Kościoła skłaniający do wyciszenia i
refleksji nad życiem.
2. W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?
A. W sakramentach, na modlitwie i w adoracji Najświętszego Sakramentu.
B. Podczas mszy św. i przyjmowania Komunii św.; podczas adoracji, najlepiej w ciszy.
C. W Komunii Świętej, modlitwie , w kazaniu, świadectwach.

D. W modlitwie, we Mszy św., w Słowie Bożym, kazaniach, Komunii Św.
E. Podczas Eucharystii oraz nawiedzenia kościoła
F. Przez modlitwę
G. Sprawowanie sakramentów przybliża nas do większej wiary i moc działania Ducha
Świętego
H. Modląc się przed Najświętszym Sakramentem w ciszy
I. Najbardziej doświadczam Boga w Kościele uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując
Komunię św., oraz słuchając Słowa Bożego (Liturgia Słowa: Lekcja, Ewangelia)
J. Podczas Eucharystii i Adoracji
K. Najbardziej doświadczam Boga podczas podniesienia, gdzie podczas modlitwy, słów
kapłana, chleb i wino są przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Są one dla nas
nieustannym pokarmem i wyrażają prawdziwą obecność Pana Jezusa pośród nas,
wierzących.
L. W moim przypadku najbardziej doświadczam Boga poprzez adorację które są
przygotowywane w kościołach
M. Tu spotykam Pana Boga gdy odwiedzam świątynię w samotności gdy nie ma zgiełku
N. W Eucharystii i w Słowie Bożym
O. Najbardziej doświadczam Boga podczas adoracji, modlitwy i przeżywania liturgii.
Szczególnym momentem bliskości jest przyjmowanie Komunii Świętej. Bardzo budujące są
również świadectwa braci i sióstr w wierze. Słuchając historii, o tym jak Bóg działa w życiu
innych ludzi nasza wiara rośnie. Ważnym czasem doświadczania Boga są rekolekcje i misje
święte.
3. Co Cię smuci w Kościele?
A. Zamiast trwać przy Jezusie wymyśla się reformy i ulepszenia, tracąc z oczu główną misję
ewangelizowania wszystkich ludów. Czyż człowiek może poprawić Boga? Czy to, co zostawił
nam Zbawiciel wymaga uzupełnień? Jeśli niektórzy ludzie Kościoła idą tą drogą, niestety
wygląda to na popadnięcie w pułapkę pychy.
B. Marginalne lub prawie żadne działania na rzecz zapoznania dorosłych ze Słowem Bożym,
ukazania jak żyć tym Słowem, jak kiedyś żyli nim chrześcijanie a jak dziś możemy nim żyć.
Formacja dorosłych zupełnie jest zaniedbana, powierzchowna pobożność łatwo może się
załamać. To nie może być zostawione inicjatywie poszczególnych proboszczów, to musi być
działanie systemowe, pod szczególną opieką biskupów. Zamiast tego mnogość różnych
ruchów, dla których czasem trudno wydelegować asystentów kościelnych, ciągle reformy,
zmiany zamiast jasnego przekazu Objawienia, do którego nie trzeba już nic dopisywać.
C. Odchodzenie ludzi od Boga, Komunia Święta na stojąco (Ojciec Święty Jan Paweł II nigdy
nie dopuszczał do takiej sytuacji pomimo fatalnego stanu zdrowia zawsze klękał przyjmując
Jezusa). A ja poddaję się tłumowi. Przyjmowanie Jezusa na klęcząco staje się czymś w
rodzaju niemal niestosownego. Jasno i wyrazie trzeba to w naszym Kościele powiedzieć, ze
tak niema być , to nie jest supermarket w którym robi się zakupy.
Proponuję aby: Ogłosić najpierw proszę aby do Komunii Świętej podchodzili Ci, którzy chcą
przyjąć Pana Jezusa na klęcząco do ust.
D. Odchodzenie ludzi, szczególnie młodych od Kościoła. Komunia na stojąco. Powinno być
jasno powiedziane przez proboszcza, że dla chętnych jest najpierw możliwość przyjęcia
Komunii św. na klęcząco, a dalszej kolejności Komunię mogą przyjmować Ci, którzy z
różnych względów nie mogą klęknąć.
E. Malejąca liczba wiernych
F. Że ludzie nie przestrzegają obostrzeń

G. Lekceważenie świętości miejsca i zachowanie niektórych osób, profanacje, bluźnierstwa
wobec Najświętszego Sakramentu i wizerunków świętych oraz brak dzieci i młodzieży w
kościele
H. Najbardziej smuci mnie że do kościoła chodzi coraz mniej wiernych (Przyczyną w dużym
stopniu jest zapewne trwająca epidemia COVID-19 ale też lenistwo, wygoda). Również
niepokojące jest że coraz mniej mamy powołań kapłańskich. Potrzeba aby wierni dużo
modlili się za powołania i kapłanów.
I. Za mała aktywność
J. Smuci mnie w Kościele odchodzenie osób od uczestnictwa we mszach świętych oraz
coraz mniejszy udział dzieci w nabożeństwach majowych czy październikowym różańcu.
K. Smuci mnie to w Kościele że ludzie odchodzą od Kościoła tłumacząc się pandemią bądź
tłumaczeniem, że wiara swoją stroną, a Kościół swoja stroną
L. Smuci mnie gdy traktujemy kościół jako obowiązek i realizację przyzwyczajenia.
Popatrzmy dla wielu z nas to Wielkanoc, Boże Narodzenie, procesja Bożego Ciała, oraz
ceremonie chrztu, pierwszej Komunii św., ślubu i pogrzebu.
M. Sposób w jaki kapłani niejednokrotnie rozdzielają Komunie św., jakby nie zdając sobie
sprawy, że to Pan Jezus! Nie zwracają też uwagi wiernym, że należy przyjmować Pana
Jezusa z najwyższą czcią – przyjmowanie na rękę, podchodząc w kolejce: jakież to smutne i
gorszące! Powinno się promować w Kościele takie postawy, które będą pomagać w
budzeniu świadomości SACRUM. Inaczej uczestnictwo w nabożeństwach będzie się coraz
bardziej kojarzyć z pustym rytuałem.
N. Smuci mnie:
- zaangażowanie Kościoła w politykę,
- Kościół hierarchiczny, w którym trzeba być posłusznym komuś, który jest sługą Bożym
tylko z nazwy, nie jest autorytetem, a czasami wręcz zgorszeniem,
- sposób przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów - zbieranie podpisów
- zbytnia troska o sprawy materialne: budowanie gigantycznych i zbyt bogatych kościołów
O. Mniejsza frekwencja w Kościele. Bardzo smuci nas, że coraz mniej ludzi chodzi do
Kościoła. U nas na Kaszubach pobożność jest duża i często większa niż w innych regionach
Polski, szczególnie dużych miastach. Widać , że z roku na rok mniej ludzi uczestniczy w
praktykach religijnych. Przyczyn jest wiele : min. postęp, rozwój technologii, pośpiech,
chroniczne zmęczenie, pogoń za komfortem i łatwymi rozwiązaniami, narażenie ludzi na
ideologię sukcesu i pieniądza.
P. Spadek powołań. Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na odpowiedzenie na
powołanie. Obserwujemy „hejt na czarnych”, brak szacunku dla duchownych. Katolicy i
katolicyzm jest wyśmiewany i przedstawiany jako przestarzały i zaściankowy.
R. Brak bezpieczeństwa dla osób duchownych. Kiedyś osoby duchowne były obdarzane
wielkim szacunkiem przez większość społeczeństwa. Teraz zdarzają się napaści na
duchownych i nieprzyjemne sytuacje.
S. Przypadki pedofilii- zły wizerunek Kościoła. To bardzo trudny temat. Kościół bardzo
stracił na wizerunku przez karygodne czyny jego przedstawicieli. Niestety bardziej
widoczne jest to, co złe. Niestety osoby spoza Kościoła „wrzucają wszystkich do jednego
worka”. Zło jest krzykliwe, a piękne doświadczenia ukryte dla wąskiego grona.
T. Młodzież jest prawie nieobecna w Kościele. Obserwujemy, że we współczesnym Kościele
najmniej jest młodzieży. Dla wielu sakrament bierzmowania jest ostatnim sakramentem i
„znikają” z Kościoła. Dzieci są przyprowadzone przez rodziców do pewnego wieku, a
później właśnie „znikają”. Jeśli dzieci będą się dobrze czuły w Kościele, później jako

młodzież też chętnie do niego przyjdą. Wielu z nas może przedstawić piękne świadectwo
np. jak ważna w naszym domu jest modlitwa, wspólny różaniec.
Szczególnie ważny jest wzór ojca, który klęczy. Dzieci będą chodzić do Kościoła, jeśli ojciec
będzie chodził do Kościoła.
W dzisiejszych czasach dzieci potrzebują wielu bodźców. Trudniej im się skoncentrować.
Dzieci potrzebują bodźców równie w Kościele. Potrzebują, żeby „coś się działo”.
U. Mówimy za mało o tym, co piękne i wartościowe w Kościele. Może za mało doceniamy,
za mało wzmacniamy i ludzie się wycofują z działania w parafii. Ważna jest skromność i
ostrożność, aby nie popaść w pychę, ale może warto zadbać o większe promowanie tego,
co dobre i odbudować negatywny wizerunek Kościoła.
V. Obserwujemy kryzys wiary u młodych ludzi. Dlaczego młodzi nie doceniają
wspólnotowości w Kościele. A przecież młodzież ma szczególną potrzebę przynależności i
naturalne jest, że szuka grupy, której może być członkiem. Lubi być we wspólnocie, grupach
zainteresowań, grup popkultury, nawet gangu. Warto zastanowić się, dlaczego tak się nie
garnie do Kościoła.
W. Duża część wiernych jest całkowicie bierna, nie okazuje chęci wzrostu we wierze ani
współuczestnictwa w tworzeniu wspólnoty wiernych. Może to być też spowodowane
brakiem systematycznej zachęty od strony księży.

4. Co przysłania Boga obecnego w Kościele?
A. Uwikłanie w sprawy tego świata przy odejściu od spraw Ducha! Sprawy Ducha muszą
mieć bezwzględne pierwszeństwo!
B. Ukierunkowanie na doczesność a nie na prowadzenie dusz do zbawienia.
C. Nic mi nieprzesłania, gdyby tak było znaczyło by to, że nie wierzę w istnienie Boga.
D. Materializm i konsumpcjonizm
E. Za mała wiedza o Miłości Boga
F. Boga obecnego w Kościele przysłania obecnie osiągalny w każdym miejscu internet.
Telefony mają już dzieci i niejednokrotnie niekontrolowany dostęp do sieci Wi-Fi.
G. To co przysłania obecnie Boga w Kościele to są te sprawy z dawna wyciągane i nie
rozwiązane odgórnie przez wyższych Księży. Pęd ludzi w dzisiejszym świecie też przysłania
Boga, internet i telewizja w dużej mierze przysłaniają.
H. Boga w Kościele przysłania brak należytego przeżywania Eucharystii, a po niej brak więzi
z drugim człowiekiem. Wychodzimy i szybko do domu.
I. Zbyt duże przywiązanie do tradycyjnych form życia religijnego zamiast budowania
osobistej relacji z Bogiem poprzez ewangelizację.

5. Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?
A. Tego samego co od założenia Kościoła przez Jezusa Chrystusa: by wielbił Boga w Duchu i
Prawdzie, by świadcząc swoim życiem głosił Ewangelię wszystkim ludom i narodom, by
przekazywał swoje skarby Tradycji i modlitwy wszystkim pokoleniom, aż do ponownego
przyjścia Pana Jezusa przy końcu czasu.
B. Niezmiennie tego samego od momentu Zesłania w wieczerniku: wielbienia Boga,
wierności Objawieniu i Tradycji przez wszystkie czasy aż do Paruzji.
C. Dziś nawet słabo się orientujemy kim jest Duch Święty, czego pragnie wiemy wszystko

jest napisane w Piśmie Świętym.
D. Odnowy Kościoła
E. Modlitwy
F. Duch Święty pragnie jedności i głębokiego przeżywania wiary osobistej i wspólnotowej
G. Jedności wszystkich chrześcijan
H. Duch Święty dzisiaj od Kościoła pragnie aby otworzyć się na słuchanie, modlitwę i
działanie Ducha Świętego oraz ożywienia naszego i uczestnictwa we wspólnocie.
I. Myślę, że pragnie aktywności, aby przyciągnąć rodziny, młodzież i dzieci
J. Według mnie Duch Św. chciałby aby ludzie spróbowali zawierzyć swoje życie, problemy z
którymi sobie nie radzą
K. Duch Święty pragnie rzetelnego przekazu Ewangelii przez kapłanów.
L. Przebudzenia, otwarcia na Jego działanie.

6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?
A. Największą trudnością jest utrzymanie czystości i jedności wiary. Wymaga to odstąpienia
od błędnych teorii i praktyk, zafałszowań w nauce Kościoła; oczyszczenia się z gorszycieli;
opamiętania tych którzy chcą zmienić nauczanie Kościoła tak by im samym pasowało.
B. Ogromny chaos wprowadzany przez „reformatorów” z kręgu księży, zakonników i
hierarchii, brak wyrażania klarownego stanowiska w sprawach ważnych dla wiary i
moralności, które jest tak potrzebne przy napływie sprzecznych informacji i komentarzy.
Tego oczekuję od biskupa, że będzie osobą, która w świetle Objawienia przedstawi taką
wykładnię dla wiernych.
C. Lawirowanie - postępowanie sprytnie w sytuacjach kłopotliwych. Np. nie ma już miejsca
aby zamówić Msze Świętą. Niewiadome ile trzeba zapłacić aby było stosownie w Naszej
Parafii skoro jest takie obłożenie. Łatwiej jest pójść gdzieś indziej do innej biedniejszej
Parafii.
D. Kościół nieraz jawi się jako zbyt surowy i często kojarzony jest z nadmiernym
moralizowaniem. Czasem ciężko jest w Kościele przezwyciężyć logikę stwierdzenia „zawsze
tak było". Potrzebny jest Kościół, który jest serdeczny i miłosierny, który jest świadomy
swoich korzeni i dziedzictwa, oraz który kocha wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nie
podążają za dostrzegalnymi normami.
E. Brak wspólnot, uwielbień, katechez
F. Trudnością w Kościele być może jest brak młodych ludzi w Kościele, nieufność ich
G. Trudnością w Kościele jest odchodzenie od Kościoła Powszechnego do narodowego co
jest widoczne szczególnie teraz gdy Kościół odwdzięcza się za profity i „kuma” się z
państwem co zawsze powoduje rozbicie wiernych i ich dzielenie, a mamy być „jedno w
wierze”.
H. Wycofanie się z błędów narosłych w minionym pięćdziesięcioleciu. Głównie - z ustępstw
doktrynalnych by zadowolić tych poza Kościołem katolickim by ich ewentualnie
przyciągnąć, co powoduje skutek odwrotny: odejście z Kościoła rozczarowanych katolików
(choćby do Zielonoświątkowców)
I. Zbyt małe zaangażowanie świeckich, struktura feudalnej zależności, w której od
kapłanów zależy wszystko, a wierni pozostają bierni.

7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
A. Nie dociera do ludzi zamkniętych na Prawdę. Wierzę jednak, że prawdziwe świadectwo,
wsparte mocą Ducha Św., jest w stanie dotrzeć do każdego. Niestety, Kościół zawęził swój
obszar misyjny w imię źle pojętego ekumenizmu lub z pobudek materialnych. Nie
ewangelizuje się żydów, muzułmanów, ani braci odłączonych, którzy trwają w błędzie.
B. Kościół nie dociera do ludzi - oczadzonych kultem rozumu i wiedzą naukową jako
bożkiem; - tych, którzy zetknęli się z demoralizacją lub fałszem duchowieństwa; zainteresowanych wyłącznie zażywaniem wszelkich przyjemności i nie zamierzających nic
od siebie wymagać.
C. Sądząc fizycznie po osobach to do osób miedzy 16 a 35 lat. Ale chodzi tutaj o
najmłodszych , chodzą bo rodzice ich prowadzą, a gdy już są starsi i decydują samodzielnie
to rezygnują.
D. Kościół za mało dociera do młodych ludzi (po ukończeniu szkoły podstawowej). Często
wśród młodych ludzi, zarówno tych w Kościele, jak i poza nim, istnieją rozbieżności w
odniesieniu do rozumienia nauczania Kościoła dotyczącego kontrowersyjnych dziś kwestii,
takich jak np.: antykoncepcja, aborcja, homoseksualizm, wolne związki, małżeństwo oraz
postrzeganie kapłaństwa w różnych realiach w Kościele.
E. Do katolików niepraktykujących
F. Do ludzi za bardzo ufających w swoją samowystarczalność (życie bez Boga)
G. Sadzę, że Kościół nie dociera w dużym stopniu do młodzieży. Tutaj ważną rolę odgrywa
Sakrament Bierzmowania – sakrament dojrzałości – działanie Ducha Świętego. Tam gdzie
rodziny są silne Bogiem, mają silna wiarę, tam młodzież chętnie chodzi na spotkania i
odpowiedzialnie przyjmuje Sakrament Bierzmowania. Dalej kontynuuje praktyki religijne,
chodzi do kościoła. Bardzo ważną rolę w wychowaniu odgrywają rodzice, wychowujący
dzieci po katolicku.
H. Do młodzieży i do rodzin z małymi dziećmi
I. Sądzę, że Kościół nie dociera do młodzieży. Szukają swoich idoli w internecie lub w innych
organizacjach.
J. Kościół nie dociera do ludzi młodych
K. Kościół nie dociera do ludzi którzy zawiedli się na nim, którzy widzą hipokryzję, brak
kontaktu bezpośredniego kleru z ludem Bożym. Kolęda to za mało. Dla chorych dłuższe
spotkania. Kontakty na ulicy. Odwiedzanie i spotykanie z ludźmi mającymi problemy.
L. Przede wszystkim do ludzi młodych.
M. Kościół nie dociera do osób, które zraziły się do Kościoła, a nie doświadczyli w Nim
prawdziwego spotkania z Bogiem. Wiele osób, które przeżyły tragedię i obwiniają za nią
Boga, odwraca się od Kościoła.
Naszym zadaniem świeckich jest rozmowa o Kościele z osobami, które są poza nim. Nie
musimy narzucać się ze swoimi poglądami i nawracać na siłę. Ale nie powinniśmy unikać
tematu i milczeć, gdy ktoś mówi o Kościele szczególnie w negatywny sposób.
Powinniśmy zachęcać do przyjścia do kościoła w postawie miłości i poszanowaniu wolności
naszego rozmówcy.

8. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?
A. Ludzie poszukują prawdziwych świadków Jezusa Chrystusa, nie zaś działaczy społecznoekologiczno-charytatywnych, pełnych poprawności politycznej i pustej nowomowy. Jeśli
gdzieś pojawiają prawdziwi „Boży mężowie” czy niewiasty, u których widać prawdziwą

łączność z Bogiem – ludzie odczytują to bezbłędnie i chcą za tym podążać. Wszelki
odczuwany fałsz powoduje odejście z Kościoła, który jest przecież jedynym miejscem, gdzie
człowiek oczekuje prawdy i pomocy w swojej drodze do świętości. A jak tego nie znajduje,
przynależność do takiego Kościoła traci rację bytu.
B. Ludzie odchodzą, gdy w Kościele nie spotykają żywego Chrystusa. Ważne jest
przekazywanie, tłumaczenie Słowa Bożego w homiliach i inne działania ewangelizujące
dorosłych. Bez znajomości i zrozumienia swojej wiary, bazowanie na samej pobożności
często nie wystarcza. Ludzie powinni widzieć kapłanów adorujących Najświętszy
Sakrament co mogłoby umocnić ich wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa. Niewłaściwe
przestawienie priorytetów: to nie człowiek jest celem Kościoła ale Bóg. Żeby Kościół
przyciągał ludzi, musi być w nim poczucie obecności Boga, który jest miłosierny ale też
sprawiedliwy i w Objawieniu jasno przedstawił Swoje wymagania człowiekowi pragnącemu
życia wiecznego. Jeśli dba się, żeby było „miło”, to cała gama tego rodzaju propozycji czeka
poza murami kościoła. Kościół musi pozostać miejscem wielbienia Boga. I trzeba
przypominać katechizm. Także osobiste błędy i wady pewnych osób z duchowieństwa.
C. Medialne nagonki na Kościół, nieprzychylne reportaże pokazujące życie Duchownych
ponad stan możliwy dla zwykłej rodziny. Ogólna zasada, kto ma władze i pieniądze może
być wszędzie przyjacielem.
D. Sprawa indywidualna, indywidualizacja świata, osobiste zranienia, grzechy ludzi
Kościoła, związek Kościoła z polityką, wartości świata, materializm i konsumpcjonizm, zanik
autorytetów.
E. Przez niektórych kapłanów
F. Brak zrozumienia dla czynności sprawowanych w czasie obrzędów Mszy św. oraz
wygodnictwo
G. Złe towarzystwo, filmy, niewłaściwe (fałszywe) przedstawienie Kościoła w różnych
mediach a przede wszystkim w internecie.
H. Myślę, że za bardzo w szkołach naciska się na dzieci na naukę katechizmu a za mało
mówi się o miłości Bożej. Za mało dzieci poznają Jezusa.
I. Po części przyczyną odejścia ludzi od Kościoła jest wygodnictwo i lenistwo. W czasie
pandemii była i jest nadal możliwość uczestnictwa we mszy św. poprzez internet i TV. Być
może część ludzi nadal z tego korzysta mimo że dyspensa została zniesiona. Po wtóre
głośny ostatnio temat molestowania dzieci przez duchownych i brak zdecydowanego i
jednomyślnego stanowiska Kościoła oraz dążenia do wyjaśnienia tego tematu.
J. Myślę że przyczyną, że ludzie odchodzą od Kościoła jest to jakiego księdza spotkają na
swojej parafii czy w swoim otoczeniu, do tego dochodzą przekonania i zaszufladkowania
Księży do jednego worka
K. Ludzie odchodzą od Kościoła bo brak zrozumienia i krytykowanie za inne poglądy
odrzuca ich. Brak dialogu a przecież wszyscy zostaliśmy stworzeni przez tego samego Boga.
L. Z braku podstaw wiary, znajomości Tradycji Kościoła, z nieznajomości świadectw życia
świętych – jednym słowem z braku właściwej edukacji i formacji, które winny być
przekazane w rodzinach, Kościele i szkole. I w związku z tym – wskutek popadnięcia w
pychę i będąca jej skutkiem głupotę: nie szukają już Prawdy, nie uważają że warto się
dokształcać i wzrastać w cnotach, ale żyją tak by było wygodniej jak najmniejszym
wysiłkiem. Nie trafiają do nich słowa JP II: „wymagajcie od siebie choćby nikt od was nie
wymagał”
M. Nie poznają Boga Żywego.
N. Jeśli Kościół przestał wierzyć w siłę Słowa, jakże w jego przepowiadaniu zdoła dosłyszeć
głos Słowa pojedynczy człowiek?

O. Przyczyn jest wiele. Kilka potencjalnych powodów to:
- nauka i wiedza stała się bożkiem, bycie w kościele dla wielu wydaje się niemodne,
nienowoczesne
- chęć do życia po swojemu, bez ograniczeń i nakazów
- skandale w kościele (przypadki pedofili) i słabostki księży
- niefortunne słowa ludzi Kościoła
- zła postawa konkretnego księdza
- zły wizerunek Kościoła i propaganda antykościelna w internecie, wyśmiewanie i
przedstawianie Kościoła jako zacofanej instytucji rodem ze średniowiecza
- skomplikowana sytuacja uniemożliwiająca otrzymanie rozgrzeszenia (rozwód, związek z
osobą związaną sakramentem małżeństwa z kimś innym, „ życie na kocią łapę” )
- zapętlenie w grzechach
- antyświadectwo niektórych ludzi należących do Kościoła (brak spójności między
chrześcijańskimi zasadami a życiem chrześcijan)
P. Niektórych właśnie drażni to, że Kościół trwa i zachwyca, i przyciąga do siebie.

9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?
A. Kościół musi powrócić do wskazań Jezusa: „niech mowa wasze będzie tak-tak, nie-nie.
Wszystko inne od Złego pochodzi”; „nie można służyć Panu Bogu i mamonie”.
B. Głoszenie prawdy o Bogu, wierność Objawieniu, jasność wykładni wiary, ewangeliczna
prosta mowa: tak - tak, nie - nie. I to co powyżej (p. 8).
C. Praca w dobrze zorganizowanych w wspólnotach parafialnych , nasze codzienne
rozmowy z drugim człowiekiem choćby tylko przeplatane nauka Jezusa dużo pomogą.
Uważam, że dziś tłumów nie da się. przyciągnąć do Kościoła jednej osobie takiej jak ja.
Posiadam zbyt małą wiedzę, ale wiem, że dziś toczy się walka o pojedynczego człowieka.
Tłumy przyciągnąć może dobry kaznodzieja. Tych jest mało i przeważnie są bardzo zajęci,
służą Bogu na granicy swoich wytrzymałości i trzeba się bardzo starać o ich przyjazd do
Parafii np. Abp Grzegorz Ryś, Ks. Marian Rajchel, Ks. Piotr Glas.
D. Wytrwale modlić się
E. Więcej napominać
F. Koniecznie dla życia duchowego wiernych jest jaśniejsza świadomość znaczenia
poszczególnych części Mszy św.
G. Być przykładem chrześcijańskiego życia, nie wykluczać nikogo, być wyrozumiałym dla
każdego bliźniego, każdego obdarzać dobrocią, miłością.
H. Aby wierni, którzy odsunęli się od Kościoła do niego powrócili trzeba dużej modlitwy,
przykładu, świadectwa, gorliwych kapłanów.
I. Tworzyć wspólnoty dla młodzieży, rodzin, więcej mówić w szkole i kościele o miłości
J. Poprzez modlitwę i własny przykład bycia dobrym człowiekiem i prawym katolikiem
K. To pytanie jest trudne –trzeba by zmienić ich przekonania, a z drugiej strony nic się na
sile nie da
L. Ci którzy odwrócili się od Kościoła [wróciliby] gdyby [Kościół] wrócił do korzeni. Brak
historii o pierwszych wiekach chrześcijaństwa powoduje że wielu żyje dzisiejszą tradycją.
Pan Jezus dał nam wyraźne wskazania w postaci „przykazań miłości”, „ośmiu
błogosławieństwach” oraz przykazaniach ewangelicznych.
- Toporność wpływa że część mediów wprowadza zamęt w życiu społecznym. Część (jak
Tygodnik Powszechny) jest nawet zwalczana
- Kościół powinien głosić Dobrą Nowinę jak to czynił nasz Mistrz Jezus Chrystus w postaci

wskazań i przykładów
- Wydać wyraźną walkę z „hejtem”, pomówieniami, manipulacjami
M. Tylko czytelne świadectwo świętości życia katolików (a zwłaszcza osób
konsekrowanych) może wpłynąć na zmianę życia osób pozostających poza Kościołem.
N. Świadczyć swoim życiem o Bogu i Jego miłości.
O. Modlitwa;
Rozmowa z miłością bez potępiania ;
Przykład naszego życia, naśladowanie Jezusa;
Spójność ludzi Kościoła (nasze chrześcijańskie przekonania, zasady spójne z naszym
życiem) bo autentyczność przyciąga

10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:
 innego wyznania,
 o odmiennych poglądach,
 ochrzczonym niepraktykującym,
 żyjącym w związkach niesakramentalnych.
A. Nie powinno się dostosowywać prawdy o Jezusie by komuś lepiej pasowało! Jest jedna
Ewangelia, a ci którzy ją głoszą musza ją głosić w całości, „w porę i nie w porę”, nie
„uchylając się tchórzliwie od głoszenia całej woli Bożej”, potwierdzając to co głoszą
świadectwem swojego życia – inaczej nie będą wiarygodni.
B. Prawdę o Chrystusie należy głosić wszystkim tak samo, w całości , bez przemilczeń i
dyplomatycznych wybiegów. On jest Prawdą i nie trzeba nic w tym przekazie
dostosowywać do słuchaczy.
C. Każdy musi odnaleźć swój sposób tutaj niema rozwiązania, ale ważny jest sposób
słuchania, spostrzegania: a to jest bardzo trudne. Możemy się tego nauczyć przyglądając się
naszym dzieciom lub np. poznając jak działała Matka Boska w Fatimie czy Medjugorie
podczas objawień.
D. Myślę, że jeśli będziemy mówić prawdę jaki jest Jezus i Maryja to przyjdą.
E. W jaki sposób głosić prawdę o Bogu? Myślę, że trzeba być wyrozumiałym i nie oceniać
ani nie osądzać że ktoś jest innego wyznania; czasem nie warto wchodzić w dyskusję z
osobami o odmiennych poglądach.
Bardzo ubolewam nad osobami ochrzczonymi, które przyjęły również inne sakramenty a
ich nie praktykują. Widać to już w najmłodszym wieku jak np. rodzice do I Komunii jeżdżą z
dzieckiem, a mija miesiąc i już nie jadą na kolejną spowiedź czy mszę św. z dzieckiem i nie
przekazują tej wiary dziecku.
Osobom żyjącym w związku niesakramentalnym jest trudno przekazać wiarę o Bogu, zależy
na czym się wzorują i dlaczego tak żyją a nie po katolicku.
F. Wiara bez uczynków martwa jest. Po uczynkach ich poznacie. Pan Jezus często odnosił się
do wiary i uczynków. Ludzie o odmiennych poglądach musza [widzieć] w nas : - szacunek
dla każdego człowieka, jego problemów i trosk, - pomoc duchowa i charytatywna, otoczenie szczególną opieką osób w związkach nienormatywnych.
G. Wszystkim tak samo, poprzez miłość i świadectwo swojego życia
H. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci co się źle mają” – oznacza, że „wykluczeni” są
chorzy i potrzebują uzdrowienia od Jezusa. A nie – są ludźmi „innej orientacji” których
należy akceptować i włączać do wspólnoty takimi, jakimi są.
„Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników” – wymaga jednak od

powołanych uznania swojego grzechu i decyzji by więcej nie grzeszyć. Należy się modlić za
grzeszników o ich opamiętanie.
Poszukiwanie „wykluczonych” oznacza imperatyw misyjności Kościoła.
I. Przede wszystkim należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie z cierpliwością i miłością.
Możemy zachęcać do posłuchania konferencji w internecie lub literatury katolickiej.
Zapraszać na spotkania w Kościele.
Kiedyś wydawało się osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, że nie było dla
nich miejsca w Kościele. Warto poinformować, że istnieje duszpasterstwo par i rodzin
niesakramentalnych, organizowane są specjalne rekolekcje dla nich.
Najważniejsze jest , aby podchodzić do takich osób z miłością, nie oceniać, nie potępiać i
przykładem swojego życia pokazywać, że Jezus nas umacnia i nadaje sens naszemu życiu.

11. Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?
A. Nie wiem jaka są kryteria „skuteczności mediów” w kontekście religijnym ani kto to
bada. Skuteczność przekazu w moim pojęciu zależy od spójności tego przekazu i
powszechnego odczucia że „tam jest Prawda”. Nawet biorąc pod uwagę niemożność
konkurowania materialnego z mediami laickimi co do „atrakcyjności”, trwanie przy
Prawdzie zawsze pociąga tych, którzy Prawdy szukają.
B. Trudno to ocenić bez badań socjologicznych. Z obserwacji w moim środowisku, jest to
wpływ zauważalny choć też jest wskazywanie na uwikłania w rożne układy z „możnymi
tego świata”. Wierność prawdzie jest najbardziej ceniona a bezinteresowność budzi
zaufanie.
C. Skuteczność jest bardzo wielka, połączona modlitwa czyni cuda, choćby różaniec, który
na antenie radia skupia wielu ludzi.
D. Media katolickie (TV Trwam, Radio Głos, Radio Maryja) są za mało widoczne w
społeczeństwie.
E. Nie wystarczająco każdy korzysta z audycji, programów telewizyjnych, prasy katolickiej
oraz mediów społecznościowych.
F. Myślę, że teraz jest bardzo dużo i kto chce to znajdzie
G. Nie wiem co na to wpływa, ale skuteczność mediów jest słaba
H. Korzystam tylko z internetu i znajduję tam wiele budujących nauczań, konferencji,
świadectw i form modlitwy.
I. Pojawia się coraz więcej katolickich rozgłośni radiowych, portali internetowych, TV
Trwam itp. Osoby wierzące mają łatwy dostęp do mediów katolickich, jednak nie wszyscy o
tym wiedzą. Istnieje wiele grup katolickich i kanałów w internecie. Powinniśmy bardziej
zachęcać do słuchania i oglądania.
Jednak brakuje równowagi. W świecie medialnym nie słychać Kościoła tylko Jego wrogów.
Słyszalny jest głos hierarchów. Media katolickie jeszcze nie są skuteczne.

12. W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?
A. Biskupi powinni systematycznie (np. co tydzień) komentować ważne dla wiernych
bieżące wydarzenia, pokazując jak je przyjmować w świetle nauki Kościoła – np. utrzymując
swoje kanały na YouTube czy mediach społecznościowych: ludzie muszą widzieć że biskup
jest czujny, a nie tylko widoczny od czasu do czasu na bierzmowaniu czy odpuście.

B. Przede wszystkim należy wykorzystać media Internetowe do ewangelizacji - biskupi czy
wykładowcy seminaryjni w przystępny sposób (lub na rożnych poziomach trudności)
powinni być obecni z przekazem na temat Słowa Bożego. Potrzebny jest ich komentarz
będący oceną w świetle nauki Chrystusa różnych dziejących się wśród wiernych ważnych
wydarzeń. Takie wystąpienia powinny być regularne np. raz na tydzień a w razie potrzeby
częściej. Ludzie muszą znać i słuchać swojego biskupa - wtedy będą czuć, że mają Pasterza,
który prowadzi ich do zbawienia a nie tyle pokazuje się na różnych uroczystościach.
C. W taki jak obecnie, czyli wspólne modlitwy, Msze Święte dla chorych, reportaże,
audycje, konferencje Księży, Biskupów czy teologów np. Wincenty Łaszewski, Andrzej
Wronka.
D. Kościół powinien być obecny na wszystkich możliwych kanałach. Jak najszerzej korzystać
z mediów i internetu, by dotrzeć do tych wszystkich ludzi, a szczególnie Młodych. Podstawą
w kontaktach obecnie są media społecznościowe i Kościół stanowczo nie może od nich
uciekać.
E. Parafialna strona www, SKYPE - krąg biblijny bez wychodzenia z domu
F. Ludzie słabej wiary przeważnie nie oglądają mediów katolickich
G. Parafie powinny więcej nagrywać na żywo
H. Ogólnie Kościół w mediach i internecie od pandemii rozpowszechnił się bo sama
korzystam z różańca i adoracji przez połączenie się przez internet. Powinno to być
podtrzymywane i rozpowszechniane
I. Powinno się łatwo trafiać do źródeł katolickich w internecie: a zatem wymaga to
systematycznej działalności w tym samym miejscu, by ludzie z tego korzystali. Jeśliby
indeks szedł ze strony Episkopatu, ludzie mieliby większe zaufanie że to nie „fake news”
J. Wydaje mi się, że w internecie jest wystarczająco obecny.

13. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?
A. Mogę porozmawiać z Proboszczem lub spróbować dotrzeć do Biskupa; jednak nie ma ani
zwyczaju, ani jakichś ustalonych metod by inicjować dyskusję. Pytanie, czy jest to
potrzebne? Raczej Kościół to nie forum dyskusyjne. Bo jeśli brakuje edukacji, to są sposoby
by ją uzupełnić. Jeśli jest jakaś pilna potrzeba, można spytać spowiednika. Są też oczywiście
ruchy i wspólnoty, gdzie można o rożnych sprawach porozmawiać. A zawsze można prosić
Boga o światło na modlitwie.
B. Mogę udać się do biura parafialnego i porozmawiać z księdzem proboszczem lub
wikarym albo kontaktować się mailowo. Ale to jest raczej potrzebne w przypadku jakichś
inicjatyw czy działań o charakterze organizacyjnym. Pewne pytania mogą być wyjaśnione
przez posługę spowiednika.
C. Zawsze podczas modlitwy - i codziennych czynności np. spotkań tak jak nauczał nas
Jezus.
D. Na spotkaniach
E. Osobista rozmowa z kapłanem, napisanie e-maila w nurtującej nas sprawie, zgłaszanie
problemów radnym parafialnym.
F. Nie ma możliwości
G. Poprzez wizyty duszpasterskie, bezpośrednie rozmowy z kapłanami oraz łącze
internetowe
H. Ilość okazji do wyrażania własnego zdania w Kościele jest znikoma. Może warto by w
kościołach były skrzynki na takie tematy które leżą na sercu ludziom i na kazaniach w jakiś

dzień w miesiąca
I. Pozostawienie w kościołach skrzynek na zgłaszanie pytań i problemów (z kartkami i
długopisem) by ułatwiło, bo często ludzie się wstydzą. Koniecznie jednak trzeba by
odpowiadać na zgromadzone pytania, bo ludzie przestaną pytać. Albo na niektóre pytania
można udzielić odpowiedzi na homilii, albo na stronie internerowej… Tu potrzeba światła
dla duszpasterzy
J. Chyba wcale.
K. Mamy wrażenie, że świeccy mają mało okazji do wypowiedzenia się w Kościele, dlatego
cieszy nas zaproszenie synodalne do wymiany myśli.
Praktycznie jedyna możliwość to rozmowa w czasie wizyty duszpasterskiej lub
indywidualne podejście i rozmowa z konkretnym księdzem.
L. Pomysły do rozważenia:
- Skrzynka z pytaniami od parafian/ uwagami postawiona w kościele
- Spotkanie Pytania i odpowiedzi raz na miesiąc dla chętnych, kiedy pytania ze skrzynki
zostaną odczytane i księża na nie odpowiedzą (zalecany przegląd pytań i przygotowanie
odpowiedzi przed spotkaniem)
- Katechizacja dla dorosłych - spotkanie raz na miesiąc (a przy Spotkanie Pytania i
odpowiedzi)
- Msze dla młodzieży w tygodniu np. drugi piątek miesiąca o 18, a po liturgii spotkanie KSM
na ciekawe tematy dla młodzieży np. o mądrości w podejmowaniu decyzji, o przyjaźni,
formach i fazach miłości dla młodzieży (zaangażowanie świeckich w przygotowanie,
rodziców i nauczycieli)
- Zaangażowanie młodzieży w oprawę mszy świętej: czytania, psalm, modlitwa wiernych,
komentarz do poszczególnych części mszy świętej, procesja z darami
M. Może trzeba umożliwić wiernym (np. bezpośrednio po mszy św)
- Więcej świadectw parafian/gości, którzy w ciekawy sposób dzielą się swoim
świadectwem (takie jak ciekawe opowieści z misji, wspólnota Cenacolo)
- Świadectwa wybranych parafian jako uzupełnienie do kazania

14. Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?
A. Tak, gdy się modlę wierzę głęboko i czuję, że Bóg mnie słucha. Ponieważ jestem
członkiem Jego Kościoła. Szereg razy mnie to spotkało, że otrzymywałem od Boga pomoc i
prawdziwie pomocne naprowadzenie – najczęściej nie tak jak sobie wyobrażałem…
B. Rozumiem, że w pytaniu chodzi o bycie słuchanym w Kościele ziemskim a nie
wysłuchanym przez Boga, do którego się modlę. Brakuje mechanizmów umożliwiających
kontakt pozaparafialny. Aktualnie wszystkie sprawy zamykają się na szczeblu Proboszcza a
czasem nie jest on władny udzielić wyjaśnień lub zmienić cokolwiek, bowiem nie leży to w
jego możliwościach.
C. W Kościele zawsze jesteśmy wysłuchani jeśli mamy na myśli wspólnotę ludzi, gdyż na
tym opiera się rozmowa. Samo wysłuchanie nie wiąże się z spełnieniem oczekiwań.
D. Tak
E. Nie czuję się wysłuchana, bardziej zrezygnowana
F. Nie czuję się wysłuchana w Kościele. Ludzie boją się rozmawiać, myślą że zostaną
ocenieni i osądzenie przez innych

G. Jest to pierwszy raz gdy można wypowiedzieć się w takiej formie. Kler a szczególnie
hierarchia „wiedzą lepiej”
I. Co do wysłuchania przez księży, to nie ma problemu. Ale co dalej? Czy odpowiedzą czy się
uchylą? Czy będą próbować wprowadzać w życie sugestie czy zignorują?
J. Ta ankieta jest dla mnie pierwszą sposobnością wypowiedzenia się na temat Kościoła.

15. Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?
A. Niedostatki celebransa: odprawianie bez należytej staranności, skupienia, uduchowienia
a za to z świadomym (lub nie) skupianiem uwagi wiernych na swojej własnej osobie;
nieprzygotowane kazania lub kazania o nieistotnych sprawach; eksperymenty liturgicznomuzyczne według swojego gustu; niezadbanie o to, by wiernym uzmysłowić że są w
świątyni w sferze sacrum (np. przyjmowanie Komunii św. jakby z kolejki po hamburgery)
B. Ustawienie celebransa przodem do wiernych! To dla niego ogromna trudność utrzymać
skupienie gdy ma przed oczami masę twarzy. A postawa celebransa, powaga i skromność
by mnie zasłaniać sobą Chrystusa są koniecznym warunkiem dla właściwego rozumienia
misterium i przeżywania go głęboko. Konieczne są chwile ciszy, „zawieszenia” by
uzmysłowić sobie co się akurat dzieje na ołtarzu, musi być czas na dziękczynienie po
Komunii świętej. Także nie rozumiem czemu kapłani przeważnie wychodzą gdy wierni
jeszcze śpiewają pieśń na zakończenie mszy św., Nie rozumiem specjalnego zapraszania do
przyjęcia Komunii św. tych przyjmujących na rękę, a pomijanie tych, co chcieliby przyjąć
Jezusa w pozycji klęczącej. A powinna być zachęta do tego sposobu przyjmowania Komunii
z największą czcią. To pogłębiłoby przeżywanie misterium.
C. Słaba wiara, która rozprasza myśli.
D. Własne problemy
E. Rozproszenia w związku z obecnością małych dzieci, które gonią po kościele w czasie
Mszy św. (Uważam że powinny być oddzielne Msze św. dla rodziców z małymi dziećmi)
F. Za mała wiedza
G. Głębokie przeżywanie Mszy św. utrudnia mi brak skupienia, rozkojarzenie, nachodzące
inne myśli
H. Nie mam zastrzeżeń do przeżywania Mszy św. Może by jeszcze bardziej zjednać ludzi
podczas mszy to może podczas modlitwy Ojcze Nasz wspomnieć żeby wszyscy unieśli
dłonie, a nie tylko dzieci
I. Brak podstawowej edukacji religijnej i płytka wiara (jednocześnie!). Uczestnictwo z
przyzwyczajenia lub przymusu, a nie z potrzeby serca
J. Zewnętrznie: pośpiech, niedbałość, wewnętrznie: brak relacji z Bogiem, wynikający z
braku modlitwy lub jakiegoś żalu i braku przebaczenia
K. brak nastawienia na głębokie przeżycie liturgii u niektórych osób
nieodpowiednia postawa niektórych osób (szczególnie młodzieży) , brak zaangażowania
nieodpowiednie nagłośnienie
za szybkie lub za mało wyraźne mówienie
używanie wyszukanych, niezrozumiałych dla wszystkich słów

16. W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?
A. Chodzi o determinację wewnętrzną by móc w pełni uczestniczyć całym sobą, co nie jest
możliwe bez pomocy Ducha Św., którego trzeba prosić o to każdy raz. Trzeba mieć czas
przed Eucharystią by się skupić i przygotować, i po Eucharystii by podziękować oraz
wsłuchać się w to, co Bóg zechce przekazać.
B. Nie mam na to odpowiedzi. Pan Bóg rozmawia z każdym na swój sposób chcąc dla niego
zbawienia. Niekiedy po prostu latami trzeba chodzić i trwać, modlić się nawet gdy nie
widzimy w tym sensu , ale nigdy się nie poddać. Pan Bóg może odezwać się dopiero po
śmierci, trzeba zaufać jak Abraham.
C. Z głęboką wiarą
D. Uczestniczyć we Mszy św. i Komunii
E. Poprzedzić Eucharystię modlitwą do Ducha Świętego o skupienie i umocnienie wiary w
żywą obecność Jezusa Chrystusa
F. Starać skupić się na najważniejszych częściach Mszy i wszystko oddać Bogu
G. Sądzę, że należy uczestniczyć czynnie, modlitwą i śpiewem, oraz poprzez przyjmowanie
Komunii św.
H. Aby Eucharystia przemieniała nasze życie, trzeba by całkowicie się wyłączyć na ten czas
ze spraw codziennych podczas mszy
I. Msza św. powinna [umożliwić] wiernym autentyczne przeżywanie. „Śpiewy”, „modlitwy”
„ceremonie” , kazania skupiające się na jednym zagadnieniu (nie za długie) przemawiające
do wyobraźni (jestem przekonany że 75% nie pamięta o czym była homilia)
J. Dobrze by usunąć wszystko co może wiernym przeszkadzać (żeby liturgia była
sprawowana pięknie i godnie); zaś wierni powinni wzrastać we wierze, być w stanie łaski
uświęcającej, otwierać serca na Boga
K. Bardzo lubię msze dla dzieci, kiedy jest więcej spontaniczności, Najważniejsze jednak jest
dla mnie to jak żyję z Bogiem na co dzień, patrz punkt 15 wyżej.

17. Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?
A. Zajmowanie się sprawami materialnymi a nie duchowymi, wygodnictwo życiowe i życie
ponad stan, niedostateczne wykształcenie religijne i psychologiczne, zaniedbywanie lektur
duchowych, narcyzm, „skumplowanie się” z Panem Bogiem, wchodzenie w relacje i
uzależnianie się od możnych tego świata, chęć awansu w hierarchii kościelnej.
B. Zagrożenia są takie same jak dla każdego człowieka tylko okoliczności mogą być inne.
C. Pokusy
D. Kapłani są celem ataków środowisk lewicowych
E. Z posługą kapłana wiążą się takie zagrożenia jak plotki, obmowa, a nawet zagrożenie
życia. Potrzebna modlitwa i wsparcie duchowe.
F. Samotność, brak wiary i lęk przed utratą powołania, niezrozumienie, brak nawiązania
współpracy z młodzieżą, głównie na lekcjach katechezy.
G. Nie wiadomo z której strony odebrać to pytanie. Księży obowiązuje tajemnica
spowiedzi, tak że w pewnym sensie mogą też przejmować problemami z którymi borykają
się inni ludzie, tak jak normalny człowiek na codzień. Ksiądz jest mężczyzną i zagrożeniem
mogą być kobiety
H. Zamiast poświęcać się całkowicie sprawom Ducha, zaangażowanie się w sprawy
świeckie – stanie się urzędnikiem parafialnym „zawód ksiądz”

I. Nie bardzo rozumiem pytanie.
J. Kapłan jest świadkiem Jezusa. Powinien strzec wiary, zasad i moralności. We
współczesnym świecie często wydaje się „kosmitą”. Wiele osób ignoruje kapłanów lub
podchodzi do nich z nienawiścią. Kiedyś , gdy ksiądz przechodził z Najświętszym
Sakramentem niemalże wszyscy klękali i okazywali wielki szacunek. Teraz niestety nie
zawsze tak jest.

18. Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w
jaki sposób?
A. Modlę się za nich! Jeśli jest potrzebna jakaś pomoc staram się jej udzielić według moich
możliwości, też po to, by mogli się bardziej skupić nad sprawami duchowymi.
B. Czasami odmawiam w ich intencji np. dziesiątkę różańca lub wstawiam się inną
modlitwą czy rozmową za nich do Pana Boga.
C. Tak, modlitwą
D. Uczestnicząc we Mszach św.
E. Wspieranie modlitwą i dobrym słowem , troska o dobro Kościoła
F. Przede wszystkim modlitwa, szacunek, dobre słowo
G. Na pewno za mało; staram się wspierać w modlitwie, w pomocy przy organizacji różnych
przeżyć parafialnych
H. Tak, poprzez codzienną modlitwę w Ich intencji, datkami podczas mszy św. oraz ofiarami
składanymi na cele misyjne, a także poprzez Margaretkę
I. poprzez modlitwę za Kapłanów wspieram ich duchowo
J. Modlitwą.

19. Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta
współpraca?
A. Tak , wiem że modlą się za nami, odprawiana jest Msza Święta w naszych intencjach.
Wydaje mi się, że robią więcej niż mówią nam o tym.
B. Raczej nie
C. Przez wyjazdy pielgrzymkowe
D. Sprawowanie sakramentów, odwiedzanie chorych, Msze św. Różańcowe, organizowanie
nabożeństw przed Najświętszym Sakramentem, modlitwy za zmarłych
E. Myślę że za mało
F. Współpraca między parafiami jest. W razie potrzeby lub nieszczęść bliźniego są
organizowane zbiórki na rzecz potrzebujących osób
G. Różnie wygląda współpraca międzyparafialna i międzyksiężowska
H. Pomoc przy spowiedziach, zastępstwa przy mszach św., zapewne spotkania dekanalne
czy diecezjalne. Ale obawiam się nie ma napomnienia braterskiego, ani wymagania i
egzekwowania określonych zachowań w hierarchii przełożony-podwładny: papież –>
biskup –> proboszcz –> wikary. To wielkie zagrożenie przełożonych „grzechem cudzym” (co
najmniej: na grzech drugich zezwalać; na grzech drugich milczeć; grzechu nie karać; grzechu
innych bronić)
I. Nie bardzo, wydaje mi się, że w niewielkim stopniu.

20. Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?
A. To, że istnieje już jest mocą, a słaby jest każdy z nas.
B. Mocną stroną jest to, że jeśli jest wydarzenie w parafii, to wszyscy potrafią się
zjednoczyć
C. Mocne strony – współpraca kapłanów z Radą Parafialną, Samorządem i innymi
organami, instytucjami czy organizacjami. Słabe strony – nie widzę.
D. Mocne strony to takie że: działa u nas w parafii wspólnota Ave Maryja. Jest dużo róż
różańcowych, przy ołtarzu sprawują posługę ministranci, w parafii działa także Chór
Parafialny który ubogaca czasami Eucharystię i inne spotkania. Myślę że to wiąże ludzi
takie wspólnoty.
Słabe strony to małe zaangażowanie młodzieży, ciągle trwa taki stereotyp co ludzie
powiedzą jak będę należeć do jakiej wspólnoty – powinniśmy zmienić przekonania.
E. Uważam że w naszej parafii po okresie stagnacji nastąpiło ożywienie: - liczne
uczestnictwo w obrzędach i ceremoniach, - ofiarność
F. ?

21. Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?
A. Kontakt jest bardzo dobry w każdej chwili
B. Kontakt mam rzadko, ale jest dobry.
C. Dobry
D. W kościele i na pielgrzymkach oraz na plebanii
E. Jest kontakt telefoniczny i osobisty
F. Tak, o ile zachodzi potrzeba i konieczność. Nie liczę tu niemal codziennego udziału we
mszy św.
G. Kontakt z Księżmi to zazwyczaj telefoniczny bądź na plebanii podczas umawiania mszy za
bliskich
H. Kontakty z księżmi są okazjonalne
I. Sporadyczny, ale muszę przyznać, że sama tego kontaktu. nie szukam.

22. Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?
A. Myślę że każda sensowną inicjatywę podjętą ku Bożej chwale – w uzgodnieniu z
Proboszczem
B. Każde , zależy to od ich wolnej woli i chęci.
C. Uczestnictwo w licznych wspólnotach parafialnych. Wszystkie te wspólnoty mają na celu
między innymi dowartościowanie człowieka, wzmocnienie poczucia godności w rodzinie i
społeczeństwie.
D. Zaangażowanie osób świeckich w istniejących grupach modlitewnych, Caritas, Chórze
Parafialnym, pielgrzymkach.
E. Może włączyć się w czytania na Mszy
F. Myślę żeby osoby okazywały sobie więcej szacunku i wdzięczności. Każda osoba wierząca
i praktykująca powinna troszczyć się o pogłębianie wiary w swoich rodzinach, a nie tylko w

niedzielę do kościoła i do komunii, a po mszy już obgadują kolejne osoby, bądź w domu są
innymi osobami.
G. Osoby świeckie mogą pomagać przy organizacji rożnych imprez oraz działań
charytatywnych
H. Z tego co wiem: róże różańcowe, chór, wspólnota „Ave Maria”

23. Co parafia może zrobić dla Ciebie?
A. Modlić się za mnie. Zorganizować raz w roku dzień Ministranta , wspólna Msza Święta
potem spotkanie. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o tych, którzy byli kiedyś ministrantami
w naszej Parafii. Jest tam wielu wartościowych ludzi, którzy swym świadectwem mogą
jeszcze dużo zrobić notabene takie spotkanie wszystkich byłych ministrantów było w latach
80 lub początek 90, gdy to wszyscy starsi, młodsi, byli ministranci uczestniczyli w Mszy
Pogrzebowej zmarłego ministranta.
B. Pomóc modlitwą
C. Więcej się zaangażować, dla dzieci, wspólnoty
D. Parafia mimo wszystko powinna na sobie polegać i w razie potrzeby wesprzeć dobrym
słowem czy czynem
E. Wydaje mi się, że potrzebne są spotkania w małych grupach i bardziej spontaniczne
formy modlitwy np. uwielbienia, zapraszanie ludzi świeckich, którzy świadectwem swojego
życia, pokazują drogę do Boga.

24. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni
i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?
A. Dawać przykład naszym życiem, czego nauczył nas Jezus Chrystus.
B. Współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami w parafii możemy rozwinąć poprzez
aktywną pracę we wspólnotach i formacjach. Jeżeli księża będą aktywnie angażowali się w
życie wspólnot parafialnych, KSM-u, w spotkania z ministrantami i będą kierowali,
wskazywali świeckim drogę jak świeccy mają działać w tych wspólnotach, to wspólnoty te
będą bardziej aktywne. Bardzo ważna jest praca księży z dziećmi, ponieważ poprzez pracę z
dziećmi angażujemy ich rodziców i całe rodziny. Jeżeli ksiądz mobilizuje, by wspólnota i
rodzice organizowali spotkania i zabawy dla dzieci, to przez to zostają oni przyciągnięci do
kościoła. Potrzeba, by ksiądz był ojcem dla parafian i wskazywał im co mają robić, by ksiądz
we wspólnotach znajdował osoby, które mogą zająć się organizacją ich, by przetrwały one
na dłużej nawet wtedy, gdy ksiądz w parafii się zmieni.
Z pozoru zwyczajne spotkania, takie jak bal karnawałowy dla dzieci, mogą przyciągnąć
dzieci i rodziny do Kościoła. Każde takie wydarzenie można rozpocząć wspólną modlitwą, a
to jest już krok bliżej do Jezusa. Majowa wycieczka rowerowa lub piesza dla dzieci, do
kapliczki, przy której odprawione będzie nabożeństwo majowe. Aktywne uczestniczenie
dzieci Pierwszokomunijnych w Białym Tygodniu. Comiesięczne Msze św. dla dzieci z
udziałem scholii dziecięcej, to angażuje dzieci i ich rodziców. Ważne, by w każdym miesiącu
działo się coś organizowanego przez którąś ze wspólnot parafialnych, by Kościół żył, wtedy
ludzie niezwiązani blisko z życiem parafii, będą widzieli, że coś się dzieje, zainteresują się,
przyjdą. Czasem to mogą być małe działania, ale ważne, by były regularne, np.,
cotygodniowa zbiórka dla ministrantów, która nie dotyczy tylko spraw organizacyjnych, ale
też czytania i rozważania niedzielnej ewangelii. Cotygodniowe spotkanie KSM, na którym

jest rozważanie Słowa Bożego, ale też wspólny posiłek, czy oglądnie jakiegoś filmu lub
wieczór gier planszowych. O tych wszystkich małych działaniach warto też informować w
mediach społecznościowych, by osoby niezwiązane z zżyciem parafii, wiedziały, że coś się
dzieje, że mogą przyjść w każdej chwili, że parafia czeka na nich z otwartymi ramionami.
B. Poprzez budowanie więzi dialogowej nie osądzającej, ale rozumiejącej. Ze świadomością
wspólnego celu jakim jest współpraca z Chrystusem.
C. Parafianie myślę że są chętni ale to też musi działać w dwie strony. Kościół w mojej
parafii powinien ożyć.
D. Współpracę pomiędzy Kapłanami a świeckimi możemy rozwinąć lub wzmocnić poprzez
częstsze możliwości spotykania się i zachęcania do dołączania do wspólnot Kościoła. To jest
trudne pytanie. Myślę że osoby wierzące i praktykujące będą wspierać Kościół bo są częścią
jego.
E. Jeżeli kapłan z oddaniem będzie się udzielał społecznie (nie politycznie) będzie miał
zawsze wiernych za sobą.
F. Brakuje systematycznej zachęty ze strony księży skierowanej do świeckich by się
angażowali, bo większość boi się „wyjść przed szereg”. Słabo też przebiega ze strony księży
identyfikowanie tych których można by poprosić o włączenie się do współpracy.
Wyszukiwanie następców tych co już pracują. Zapomnienie o tych co niegdyś byli aktywni
jako ministranci czy KSM a byliby cenni jako animatorzy

25. (dodatkowe świadectwa / uwagi)
A. Minęło mi 70 lat życia w Chmieleńskiej Parafii. Jeżeli rozumiesz co napisałem, nie
zwracaj uwagi na błędy.
Parę dni temu mięło Wszystkich Świętych. W procesji żałobnej była śpiewana pieśń „Dzień
on dzień sądu Pańskiego” – tę pieśń można znaleźć jeszcze w książeczkach do nabożeństwa,
to było śpiewane tylko raz w roku. Aż łzy się cisnęły do oczu. Zostało zastąpione pieśnią
przygodną.
Wspomnę tu czasy Księdza Karola Alojzego Porzyńskiego oraz Organistę – Marcina Deję –
czas Kolędowy były nieszpory kolędowe śpiewane w czasie mszy dla dzieci o godz. 9:00. A
dla wszystkich po sumie, tekst zachował się jeszcze u mnie. W czasie Wielkiej Nocy były
śpiewane Nieszpory o godz. 15:00, co zaginęło całkowicie.
W czasie Postu Droga Krzyżowa była do południa i popołudniu oraz w niedzielę po sumie,
tak zwana Droga Krzyżowa prywatna, bez Księdza. Parafia była rozległa, samochodów nie
było, jak był rower to było dobrze.
Wspomnę jeszcze Księdza Porzyńskiego w czasie nauki po spowiedzi Pamiętam powiedział
te słowa: czas już pomyśleć o założeniu rodziny, spełniło się. Wiedzę zdobytą przez te lata
trudno przekazać młodemu pokoleniu.
Cytat z Pisma Świętego: Kto ma uszy niechaj słucha. Słyszą a nie rozumieją. Pan Jezus
wyszedł na górę, a tłumy słuchały. Wsiadł do łodzi odbił od brzegu i też nauczał. Nie ma
mowy o głośnikach. Dzisiaj jest kościół i głośniki, lektor czyta do mikrofonu nie otwierając
ust – jak go zrozumieć. Słuch już nie ten, ale głuchy nie jestem Słowa w Piśmie Starego i
Nowego Testamentu są zrozumiałe w porównaniu z mową młodzieżową dzisiejszą którą
trudno zrozumieć. Bóg zapłać za przeczytanie.
B. Panie Boże poprzez Syna Swego Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego spraw aby
Kościół uległ odnowie i wrócił do swojej ewangelicznej roli w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Dziękując za pytania synodalne pragnę się podzielić swoimi doznaniami.
- Wróćmy do Kościoła Powszechnego tak aby ludzie czuli czytelny obraz dobra. Musimy

zwalczać wszechobecne kłamstwo i obłudę, manipulacje, hejt i hipokryzję. Dla mnie nie do
przyjęcia są „Rycerze” i Wojownicy”. Pan Bóg jako wszechmocny i wszechobecny wraz ze
Swoim Synem Jezusem Chrystusem oraz Maryja sobie poradzą a nas mogą jedynie
doświadczać gdy przekroczymy normy przez nich wyznaczone.

