Ankieta dotycząca życia małżeńskiego i rodzinnego emigracji polskiej

ANONIMOWA ANKIETA
DOTYCZĄCA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO EMIGRACJI POLSKIEJ
wiek...........................
płeć:

a) kobieta

b) mężczyzna

wykształcenie:

a) szkola podstawowa
c) szkoły średnia

b) szkoła zawodowa
d) wykształcenie wyższe

staż małżeński: …..................
dzieci (proszę podać liczbę) ….......................
od jak dawna na emigracji i kraj emigracji? ….........................
CZĘŚĆ PIERWSZA - ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (religijność i duchowość małżeńska)
1. Czy uważasz się za osobę wierzącą?
a) tak

b) częściowo

c) nie

2. Czy jestes zaangażowana(y) w jakieś grupy formacyjne, gdzie możesz pogłębiać swoja
wiarę?
a) tak

b) nie

jeżeli tak, to w jakie?...................................................................................................................
3. Czy regularnie praktykujesz swoją wiarę? (modlitwa codzienna, niedzielna Eucharystia)
a) tak

b) nieregularnie

c) rzadko

d) nie praktykuję

4. Czy w Twoim małżeństwie praktykujesz wspólną modlitwę ze współmałżonką(-iem)
a) tak

b) czasami

c) rzadko

d) nigdy

5. Na poniższym wykresie zaznacz w jakim stopniu czujesz się związany z Kościołem
Katolickim i potrzebujesz go do rozwoju własnej wiary?
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6. Czy znasz nauczanie Kościoła na temat małżeństwa?
a) tak

b) częściowo

c) nie
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7. W jakim stopniu identyfikujesz się z nauczaniem Kościoła Katolickiego na temat
małżeństwa? (jedno, nierozerwalne, do końca życia)
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8. Co w nauczaniu Kościoła na temat małżeństwa jest dla Ciebie szczególnie ważne, a co
kontrowersyjne? (odpowiedz za pomocą krótkich haseł)
pozytywne............................................................................................................................................
kontrowersyjne.....................................................................................................................................
9. Czy jesteś gotowy (-a) przyjąć potomstwo w każdym momencie Twojego życia?
a) tak

b) raczej unikam potomstwa

c) nie

d) zdecydowanie nie

10. Czy stosujesz antykoncepcję we współżyciu?
a) tak

b) nie

11. Skąd czerpiesz wiedzę na temat katolickiego ujęcia małżeństwa ?
a) kazania

b) samodzielna lektura publikacji w tym zakresie

c) internet

d) kierownictwo duchowe, spowiedź

e) od innych ludzi

f) inne..........................................................................

12. Czy niedzielne kazania są Ci pomocne w pogłębianiu Twojej relacji z Bogiem i
współmałżonkiem?
a) tak

b)częściowo

c) nie

13. Jakie tematy dotyczące duszpasterstwa małżeństw, Twoim zdaniem, powinny być
podejmowane w kazaniach?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
14. U kogo szukasz pomocy w sytuacjach kryzysowych?
a) księdza

d) przyjaciół

b) psychologa

e) inne..............................................................................................

c) poradni małżeńskiej
15. Czy masz zaufanie do swoich duszpasterzy i podejmujesz z nimi rozmowy dotyczące
Twojego małżeństwa?
a) tak

b) nie

16. Jak pobyt na emigracji wpłynął na Twoja więź z żoną/mężem?
a) pogłębił

b) nutralnie

c) osłabił
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17. Co w życiu małżeńskim uważasz za najważniejsze?
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ DRUGA – ŻYCIE RODZINNE
1. Jak oceniasz własne życie rodzinne?
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2. Czy uważasz się za dobrą matkę / dobrego ojca?
a) tak

b) nie

3. Czy doświadczenie macierzyństwa / ojcostwa pomogło Ci w pogłębieniu Twojej relacji z
Bogiem?
a) tak

b) częściowo

c) nie

4. Czy rozmawiasz z Twoimi bliskimi (żoną, mężem, dziećmi) na temat wiary?
a) tak

b) czasami

c) nie

jeżeli tak, albo czasami, to o jakie tematy podejmujecie najczęściej?
…............................................................................................................................................................
5. Czy w Twojej rodzinie praktykujesz wspólną modlitwę, wspólne uczestnictwo w
Eucharystii?
a) tak

b) czasami

c) rzadko

d) nigdy

6. Czy Twoja parafia czy grupa formacyjna działająca w ramach Kościoła Katolickiego
pomaga Ci w realizacji powołania rodzicielskiego?
a) tak

b) nie

7. Jakich największych trudności doświadczasz we własnej rodzinie?
a) brak zrozumienia ze strony małżonki (-a)
b) kłopoty finansowe
c) problemy z dziećmi
d) wypalenie i nuda
e) obciążenie obowiązkami zawodowymi
f) zbyt mało czasu dla rodziny
g) inne.....................................................................................................................................................
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8. Jakiej pomocy (niekoniecznie religijnej) oczekiwał(-a)byś od wspólnoty parafialnej dla
Twojej rodziny?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Jakie inicjatywy wprowadziłabyś (-łbyś) w parafii dla rodzin, gdybyś został (-a)
proboszczem?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Czy dopuszczasz możliwość założenia nowej rodziny, gdyby dotychczasowa nie
odpowiadała Twoim wcześniejszym wyobrażeniom i oczekiwaniom?
a) tak

b) nie

11. Własne uwagi dotyczące duszpasterstwa rodzin i małżeństw skierowane do duszpasterzy
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dziękuję za pomoc i współpracę!
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