ANKIETY PRESYNODALNE – WYNIKI
Ostatnim razem pisaliśmy o ankietach presynodalnych – jaki był ich cel i jak były skonstruowane.
Wspomnieliśmy także o tym, że na stronie II Synodu Archidiecezji Katowickiej dostępne są już wyniki
kwestionariuszy (w dziale „Archiwum”). W tym artykule opowiemy, co wynikło z kwestionariuszy i
jakie to ma przełożenie na organizację synodu.
W ramach krótkiego przypomnienia: interpretacja wyników ankiet dotyczy przede wszystkim kwestii
ważności danego tematu, następnie zasięgu (ogólnodiecezjalnego lub specjalistycznego) oraz
powiązań z innymi tematami. W opracowanych przez Sekretariat Zespołu Presynodalnego wynikach
do każdego pytania jest także przyporządkowany wykres, który mówi o tym jak rozkładały się głosy w
każdej z głównych grup respondentów – prezbiterów, parafialnych rad duszpasterskich, ruchów i
stowarzyszeń oraz zgromadzeń zakonnych.
Uszeregowanie tematów według średniej oceny ważności było najważniejszym kryterium, dzięki
któremu Zespół Presynodalny ustalał ilość i tematykę komisji synodalnych. Zagadnieniami, które
respondenci wskazali na najbardziej wymagające przemyślenia, okazały się kolejno (w nawiasach
podana jest średnia ilość głosów w skali 0-10):
1. kwestia duchownych – ich formacji, moralności, dyscypliny, utrzymania, zdrowia fizycznego i
psychicznego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych (9,03);
2. świeccy w kościele – ich formacja, zaangażowanie apostolskie wżyciu parafii, napotykane
rudności i zagrożenia itp. (8,79);
3. duszpasterstwo młodzieży (8,68);
4. formacja do prezbiteratu – WŚSD, jakość formacji, obserwowane problemy, realizacja okresu
propedeutycznego (8,66);
5. katechizacja – katecheza szkolna, rekolekcje, formacja katechetów, najczęstsze zgłaszane
trudności, rola Wydziału Katechetycznego: inicjująco – nadzorująca (8,62);
6. głoszenie Słowa Bożego – w ścisłym sensie: posługa związana ze święceniami (8,57);
7. duszpasterstwo parafialne – wizja, akcenty, środki, współpraca (8,55);
8. duszpasterstwo rodzin – także problemy związków niesakramentalnych (8,54);
9. duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów (liturgiczne) – stan, „jakość” liturgii w
parafiach archidiecezji (8,51);
10. katecheza parafialna –przygotowanie do sakramentów, katecheza inicjacyjna, systematyczna,
dla dorosłych itd. (8,47).
Najmniejszym zainteresowaniem respondentów cieszyły się tematy związane z duszpasterstwem
specjalistycznym (m.in. grup zawodowych), środowisk twórczych i osób w żałobie, a także kwestie
dotyczące organizacji kurii archidiecezjalnej, współpracy Kościoła lokalnego z organizacjami
pozarządowymi i wykorzystania programów unijnych.
Kwestie dotyczące powiązań danego zagadnienia z innymi miały pomóc w ustaleniu zakresów
tematycznych poszczególnych komisji. W ankietach wyszły one najsłabiej, ale w kilku przypadkach
respondenci sugerowali, żeby kilka szczegółowych pytań zgrupować w jedno bardziej ogólne, lub
włączyć dany temat do innego (np. kwestię duchownych na emeryturze włączyć w zagadnienie
dotyczące duchownych w ogóle). Co do rozróżnienia na dyskusję ogólnodiecezjalną lub

specjalistyczną ankietowani nie zawsze byli zgodni i w kilku przypadkach przewaga jednej z opinii była
niewielka.
Ciekawych wniosków dostarczyła analiza wykresu, który obrazował różnice pomiędzy wynikami w
poszczególnych grupach (wśród księży, Parafialnych Rad Duszpasterskich itd.). Były one bardzo
niewielkie, co świadczy o tym, że zasadniczo, niezależnie od różnicy punktów widzenia, zgadzamy się
w diagnozowaniu ważnych dla Kościoła kwestii.
Na podstawie wyników ankiet Zespół Presynodalny ustalił ilość i tematykę komisji tematycznych.
Mimo że oficjalnie zostaną one powołane dopiero w dniu otwarcia Synodu, to Ksiądz Arcybiskup
wstępnie zatwierdził i zezwolił na opublikowanie projektu ich podziału. Lista dostępna jest na stronie
synodu (www.synodkatowice.pl) w dziale „Synod”.
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