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  Parafia pw. Bł. Michała Kozala w Śremie _______________________________________ 

Drodzy Parafianie,  

Jesteśmy zatroskani tym jak będzie wyglądać nasza parafia za kilka, kilkanaście lat. Ponieważ czujemy, że nie tylko nam leży 
na sercu jej dobro, to chcielibyśmy poprosić także Was o wyrażenie swojej opinii na temat życia naszej parafii.  

Chcemy zapytać o pomysły, które Waszym zdaniem mogłyby naszą parafię wzmocnić i chcemy dowiedzieć się, jakie jest 
Wasze zdanie dotyczące jej najważniejszych spraw – dlatego wybraliśmy formę anonimowej ankiety. 

Bardzo prosimy o jej wspólne wypełnienie w Waszych rodzinach. Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi. Obiecujemy 
wziąć je pod uwagę, a wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas jednej z niedziel w Wielkim Poście oraz będą dostępne 
na stronie internetowej i profilu FB. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą prosimy zwrócić do skrzynki wystawionej w wejściu naszego kościoła. Formularze  
ankiety dostępne są także w intrenecie. 

Ks. Andrzej Zieliński i Rada Parafialna 

 

A N K I E T A 

1) Czy chciałbyś brać udział w sprawowanej liturgii, np. czytając od czasu do czas Słowo Boże w czasie mszy 
świętej? 

 TAK   NIE 
 

2) Czy może masz inny pomysł na swój udział w liturgii? Jaki? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....……………….…………..  
  

3) Jakie dodatkowe wydarzenie parafialne są dla Ciebie ważne, poza liturgią? 

 Festyn          TAK   NIE   

 Bal karnawałowy        TAK   NIE 

 Jasełka          TAK   NIE 

 Pasja          TAK   NIE 

 Kolędowanie przy żłóbku       TAK   NIE 

 Inne – jakie? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………..….. 
 

4) Czy masz inne propozycje dotyczące funkcjonowania parafii? Jakie? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

5) Do której wspólnoty działającej w parafii chciałbyś się przyłączyć:  

 Ministranci starsi i młodsi        TAK   NIE 

 Akcja Katolicka         TAK   NIE 

 Żywy Różaniec         TAK   NIE 

 Kefas – Odnowa w Duchu Świętym       TAK   NIE  

 Caritas – pomoc charytatywna       TAK   NIE 

 Chór Deo Gratias (dla dorosłych)       TAK   NIE 

 Schola Michałowe Promyczki (dla dzieci)      TAK   NIE 

 Nadzwyczajni szafarze        TAK   NIE 
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6) Czy chciałbyś współtworzyć nową wspólnotę - jaką? Czy będziesz uczestniczyć w jej działaniu?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….. 
 

7) Co można by Twoim zdaniem zrobić by bardziej włączyć młodzież w życie parafii?  
 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……….. 
 

8) Jaki masz pomysł na ożywienie domu parafialnego? Co mogłoby się tam odbywać? 
 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………….. 
 

9) Komunikacja parafia - parafianie 

a) Czy strona www nasze parafii spełnia Twoje oczekiwania?   TAK   NIE   NIE ZNAM 

 Jeżeli nie, to czego ci tam brakuje?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) Czy podoba się Tobie nasz profil parafialny na Facebook’u?   TAK   NIE  NIE ZNAM  

 Jeżeli nie, to czego w nim brakuje?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Czy chcesz zapisać się i otrzymywać droga internetową wiadomości z parafii?  

 TAK   NIE 

 W jakiej formie?   newsletter email  wiadomości grupowe FB  wiadomość SMS 

d) Czy posiadasz umiejętności tworzenia komunikacji internetowej i zechciałbyś współtworzyć 

społecznościowe media parafialne?      TAK   NIE 

 Jeżeli tak, napisz proszę jak możemy się z Tobą skontaktować? 
 

10) Jeśli chcesz by wspólnota lub osoba z parafii skontaktowała się z Tobą w tej czy innej sprawie – prosimy 
zostaw nam dane kontaktowe:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

11) Jeśli zostawiasz nam swoje dane kontaktowe prosimy o podpisanie poniższego: 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie 
przez Parafię Bł. Bp Michała Kozala w  Śremie, adres: ul. Malczewskiego 8, 63-100 Śrem.  
w celu wymiany informacji dot. działania duszpasterskiego prowadzonego w Parafii. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez listowne poinformowanie 
Parafii lub wysłanie wiadomości e-mail na adres parmikoz@archpoznan.pl 
 
……………………….………………….…………………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

12) Informacje statystyczne 

Płeć:      kobieta   mężczyzna 

Miejsce zamieszkania:     Śrem    Psarskie   inne……………………. 

Wiek:       <20   20-40   40-60   >60 

Gosp. Domowe     <2 osób   2-4 osoby   >4 osób 

Jak często odwiedzasz nasz kościół   sporadycznie, kilka- kilkanaście razy w roku 

 co niedzielę         

 w każdą niedzielę oraz często w tygodniu 
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