
Kérdőív 

 

Témák, irányadó felvetések, kifejtendő kérdések 

Az alábbi kérdések, kezdeményezések elgondolkodásra késztetnek, céljuk nem az, hogy 

igennel vagy nemmel válaszoljuk meg őket, hanem hogy véleményt nyilvánítsunk, akár 

egyénileg, akár a család közösségében vagy nagyobb közösségben. Azokra a kérdésekre, 

amelyekre nem tud válaszolni vagy megítélése szerint nem releváns, nem szükséges 

válaszolni. 

 

1. A plébániai életet érintő kérdések 

Milyennek látja a plébániája életét (tevékeny vagy alvó)?  

Mi a pap szerepe, küldetése a közösségben? 

Mi a hívek szerepe, feladata a közösségben? 

A világi segítők szerepét miben látná szívesen? (diakónus, civil lelkipásztori segítő) 

Milyen plébániai programokra lenne igénye? 

Milyen eszközökkel lehetne javítani, hatékonyabbá tenni a lelkipásztori munkát? 

Személyesen mit szeretne, tudna tenni a lelkipásztori munka javítása terén? 

Személyesen megszólítottnak érzi-e magát a plébániaközösség által? 

Hogyan lehetne több fiatalt bevonni/megtartani az Egyház életébe? 

Hogyan legyen vonzó az Egyház a fiatalok számára?  

Mennyire van hatása Ön szerint a digitális világnak a fiatalok gondolkodására? 

A különböző korosztályok egymás közti kapcsolatát milyennek értékeli?  

Milyen szerepet kapjanak a családok az Egyház életében, hogyan lehet őket bevonni? 

A karitatív szolgálat jelen van-e a plébániájuk életében?  

Problémáira, legyen az lelki vagy fizikai szükséglet, kap-e megfelelő segítséget? 

Hogyan lehetne elérni a plébánia területén élő, de aktívan vallásukat nem gyakorló híveket?  

Átlátható-e a plébánia élete, működése? 

Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy jó lelkipásztor? (Milyen egy jó pap?) 

Hogyan lehetne segíteni a papi utánpótlást? 

 

 

 

 



2. Társadalmi jellegű kérdések 

Mi a véleménye: 

- más keresztény felekezetek/közösségek tagjaival való dialógusról és 

együttműködésről? 

- más kultúrákból érkező emberekkel való kapcsolatról? 

- más vallású emberekkel való kapcsolatról? 

- más erkölcsi elveket valló emberekről? 

Hogyan jelenjen meg az Egyház a média világában?  

A társadalmi élet melyik területén kellene az Egyháznak nagyobb szerepet vállalnia? 

Mit tehetnek a hívek azért, hogy az Egyház tanítása jobban megjelenjen a társadalomban? 

 

3. Vallási és szentségi élet 

Melyek a legfontosabb elemei saját személyes és családja vallási életének? 

Milyen gyakran szokott szentmisére járni? 

Milyen gyakran szokott szentáldozáshoz járulni? Miért? 

Milyen gyakran szokott szentgyónáshoz járulni? Miért? 

 

4. Erkölcsi kérdések 

Ismeri-e az Egyház erkölcsi tanítását?  

Van-e olyan pontja a katolikus erkölcsi tanításnak, amivel nehezen tud azonosulni? 

Milyen erkölcsi kérdések foglalkoztatják Önt leginkább?  

Kihez fordul erkölcsi kérdésekben tanácsért?  

Mi a véleménye a válásról?  

Hallott-e már az LMBTQ mozgalomról, ha igen, akkor mi a véleménye? 

 

5. Személyes, egyéni észrevételek, előremutató javaslatok 

............ 

 


