
PODSUMOWANIE PRACY GRUPY SYNODALNEJ I ANKIETY 

Dnia 21 października 2021 roku rozpoczęliśmy prace synodalne w naszej 

parafii. Ksiądz Proboszcz powołał 12-osobową grupę synodalną. Były to osoby, 

które zgłosiły się same, część była wyznaczona. Wśród nich znaleźli się 

członkowie wspólnot parafialnych oraz ci co nie należeli do żadnej wspólnoty, 

reprezentanci różnych grup wiekowych i zawodowych. 

W czasie kilku spotkań w listopadzie, po modlitwie, analizie pytań synodalnych 

i specyfiki naszej parafii, grupa synodalna ustaliła ostateczną wersję pytań  

do ankiety. W listopadzie zorganizowaliśmy w parafii niedzielę synodalną. Przez 

dwa tygodnie można było wypełniać kwestionariusze i dodatkowo osobiście 

zgłaszać uwagi lub propozycje członkom grupy synodalnej.  

Otrzymaliśmy 484 wypełnione ankiety papierowe i internetowe. Bardzo za nie 

wszystkie dziękujemy. To znak naszej odpowiedzialności i troski o parafialną 

Wspólnotę. Cieszy nas wiele życzliwych głosów i uwag, które pokazują, że nam 

wszystkim zależy na tym, by parafia była coraz lepsza.  

Mnóstwo osób doceniło działalność parafii od strony gospodarczej. Zauważyły 

one piękno kościoła, wygodne ławki, zakryte konfesjonały, możliwość 

korzystania z windy, piękne kwiaty i dekoracje, zadbane otoczenie, zieleń, 

porządek i harmonię.  

Wielu ankietowanych było zadowolonych z różnorakich sposobów możliwości 

kontaktu z parafią: osobiście lub przez internet. Podkreślano bardzo dobrze 

funkcjonującą stronę parafialną. Docenili oni także istotne pozytywy 

duszpasterskiej działalności: piękno liturgii, homilie (zwłaszcza w dni 

powszednie), dobrą oprawę muzyczną (organisty, zespołów muzycznych  

i chóru), Mszę św. dla małych dzieci w dolnym kościele. Na pytanie, czego 

brakuje w parafii, ogromna większość odpowiedziała „niczego, wszystko 

funkcjonuje dobrze”. Wielu podkreślało wspaniałą atmosferę w parafii; ponad 

85% identyfikuje się z parafią, jest  z nią związana. 

Spora grupa parafian cieszyła się z tego, że mamy dużo wspólnot.  Część z nich 

zwróciła uwagę, że brakuje im wiedzy, co do tego jak te wspólnoty działają i co 

się w nich robi. Ale już o wiele niej chciałoby się bardziej zaangażować w ich 

funkcjonowanie („nie mam czasu, pracuję lub po prostu nie chce mi się”). Wielu 

ankietowanych chętnie pogłębiłoby swoją wiedzę religijną. (Proszono  

o katechezy lub spotkania formacyjne).  



Pojawiły się różne, czasem sprzeczne opinie, co do tego jak ubogacić 

liturgię, czy wprowadzać techniczne zmiany, w jaki sposób działać 

charytatywnie oraz jak przygotowywać do sakramentów. Zauważyliśmy duży 

podział parafian w sposobie przeżywania pandemii i reakcji na zachowania 

innych. 

Obszary, nad którymi powinniśmy najbardziej się pochylić, dotyczyły 

głównie relacji międzyludzkich. Obejmowały one interakcje między 

parafianami, wspólnotami, a także wiernymi i księżmi. Ale jak to zrobić to już 

brakowało pomysłów, najczęściej powtarzało się ”nie wiem”. Wypowiedzi 

dotyczyły także relacji codziennych i okazyjnych (np. kolęda).  

Świadomość tego co działa dobrze, a co warto jeszcze ulepszyć pozwala 

nam wszystkim na refleksję nad tym, co możemy zrobić. Pewne zmiany zostały 

już wdrożone. Niektóre potrzeby zostały zauważone przez księży zanim poznali 

wyniki ankiety.  

W ciągu ostatnich kilku miesięcy w parafii wdrożono następujące zmiany: 

 Pojawiły się w konfesjonałach kartki informujące, kto spowiada. 

 Od września spowiedź w dni powszednie. jest dostępna przed Mszą 

św.  

 Wydłużyliśmy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w 

poniedziałki i piątki do godziny 20:00. 

 W październiku ks. Tomek rozpoczął katechezy w każdą 2 i 4 niedzielę 

miesiąca. 

 Rozpoczęliśmy równoległe udzielanie Komunii św. do ust i na rękę 

(przez różnych księży) 

 Woda święcona jest dostępna przy wejściu. 

 Pojawiła się skrzynka na pytania  

Wprowadzenie zmian wymagających większego zaangażowania będzie zależało 

od tego ilu parafian i w jakich obszarach zdecyduje się nam pomóc. 

Jest potencjał na zmiany w parafii dotyczący wszelkiego rodzaju integracji, 

ulepszenia wzajemnej  komunikacji, zwiększenia możliwości doradztwa 

(zwłaszcza w sprawach gospodarczych i materialnych), rozszerzenia działań 

charytatywnych czy większego, bardziej czynnego udziału świeckich w liturgii. 

Widzimy duże zapotrzebowanie na zaspokajanie duchowych i innych potrzeb 

dla poszczególnych grup. Dzieci, młodzież, rodzice z małymi dziećmi, dorośli, 



zwłaszcza starsi  - małżeństwa i osoby samotne - pragną spotkań, formacji  

lub integracji w grupach dostosowanych do sytuacji życiowej lub wiekowo. 

Szukając odpowiedzi na te problemy i sprawy w najbliższym czasie, grupa 

synodalna będzie organizowała w parafii tematyczne spotkania dotyczące wyżej 

wymienionych obszarów.  Będą one odbywać się, od marca w każda pierwszą 

niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 18:00. Na te spotkania będzie mógł 

każdy zainteresowany parafianin. Z radością czekamy na wszystkich, którzy 

będą chcieli się bardziej  zaangażować. 

Teraz to od nas, wszystkich parafian, będzie zależało, czy stanie się to czego 

pragniemy. Parafia, księża i grupa synodalna ułatwią stworzenie 

i funkcjonowanie nowych grup oraz dadzą im przestrzeń do działania. Trzeba 

jednak, by pojawiły się osoby chętne, nie tylko do uczestniczenia w takich 

grupach, ale i do zaangażowania się w ich prowadzenie i czynną działalność.  

Proszę się nie obawiać, że parafią zacznie rządzić grupa synodalna lub inna. 

Synod to okazja do słuchania i otwarcia się na siebie nawzajem. Przede 

wszystkim powinniśmy otworzyć się jeszcze bardziej na głos Ducha Świętego, 

który jest w Kościele i w każdym z nas. 

I jeszcze kilka spraw dotyczących Kościoła w Polsce. Zwracano uwagę na zbytnie 

upolitycznienie, brak jedności w Episkopacie, brak lidera, czy tez wzajemnej 

komunikacji Hierarcha – Wierni. To co dobrze działa w parafiach nie przenosi 

się na Episkopat. Podkreślano natomiast, jako elementy pozytywne: łatwy 

dostęp do sakramentów Świętych, zwłaszcza Eucharystii, właściwą działalność 

charytatywną, duże zaangażowanie kapłanów i różnorodność wspólnot i grup 

działających w Kościele. 

 

      Ks. Proboszcz wraz grupą synodalną 

 

Warszawa – Chomiczówka, 24 stycznia 2022 r. 


