
Kwestionariusz Synodu o Synodalności
Ordynariat Polowy

Pragniemy zaznaczyć, że podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, a uzyskane w ten
sposób  wiadomości  zostaną  wykorzystane  jedynie  na  potrzeby  opracowania  synodalnego.
Nie  przewidujemy pozyskiwania  i  przetwarzania  Państwa danych osobowych.  Zapewniamy
poufność przesłanych nam informacji.

Proszę zaznaczyć zgodę na zbieranie danych wstawiając znak X w kwadracie

Wyrażam zgodę na  pozyskanie  i  przetwarzanie  przez  Zespół  Synodalny  Ordynariatu

Polowego informacji zawartych w kwestionariuszu. W zakresie w jakim podane przeze mnie
informacje  mogą  stanowić  dane  osobowe,  wyrażam  zgodę  na  ich  przetwarzanie
w  celu  pozyskania  opinii  i  głosów  wiernych  do  etapu  przygotowawczego  Synodu
o  synodalności.  Niniejsze  stanowi  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
w  rozumieniu  art.  7  ust.  1  pkt  1  Dekretu  Ogólnego  KEP  w  sprawie  ochrony  danych
osobowych z dnia 13 marca 2018 r. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili
odwołana. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie Ordynariatu
Polowego w zakładce Pozostałe > Synod Biskupów 2021-2023 pod wskazanym hiperlinkiem.

Dziękujemy za zaufanie!

METRYCZKA

       1. Płeć

            Kobieta

            Mężczyzna
        2. Wiek
              18-29 lat

              30-39 lat

              40-49 lat

              50-60 lat

             powyżej 60 roku życia
        3. Miejsce zamieszkania
             Wieś

             Miasto poniżej 50 000 mieszkańców

             Miasto od 50 000 do 100 000 mieszkańców

             Miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców

             Miasto powyżej 500 000 mieszkańców



              

Wypełniając ankietę postaraj się ująć swoje przemyślenia w kilku zdaniach.
Nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA.

ZAGADNIENIA

1. Czym dla Ciebie jest Kościół?

2. Co jest dla Ciebie cenne we wspólnocie „diecezji polowej”?

3. Czego Ci brakuje w tym Kościele?



4. Jak rozumiesz rolę i zaangażowanie świeckich w Kościele?

5. Jak zachęcić do powrotu do wspólnoty Kościoła tych, którzy odeszli?

6. Czego Ty oczekujesz od chrześcijan w środowisku mundurowym?

7. Jakie  masz  pytania  dotyczące  przyszłości  Kościoła,  na  które  chciałbyś,  aby
Synod odpowiedział?



  WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ MOŻNA PRZEKAZAĆ NA TRZY SPOSOBY:

1) wersję  elektroniczną  (w  formacie  PDF)  wysłać  na  adres  e-mail:
synod@poczta.ordynariat.pl

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres kurii Ordynariatu Polowego:  ul. Tokarzewskiego –
Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62 z dopiskiem „Synod”;

3) przekazać  Proboszczowi  lub  Dziekanowi  w  zamkniętej  kopercie,  który  następnie
przekaże ją do kurii biskupiej Ordynariatu Polowego.

Bardzo dziękujemy za włączenie się w dzieło Synodu.
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