
Ankieta  

Anonimowa 
 

 

Dla Kandydatów, którzy chcą przygotowywać się do przyjęcia  

Sakramentu Bierzmowania  

w parafii p.w. NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie. 

 

 

Zanim zaczniesz wypełniać ankietę… 

 Nie podpisuj się imieniem i nazwiskiem. 

 Proszę Cię o szczerość – nie musisz dobrze wypaść. Proszę – podejdź do 

tego zadania nie „na odwal”, tylko na serio. 

 Ankieta jest tylko do mojego wglądu. 

 Może zapytasz: „Po co ta ankieta”? – Odpowiem: Chcę Cię lepiej poznać. 

 Koniecznie zabierz ze sobą wypełnioną ankietę na pierwszą katechezę! 

       :) 



1. Z jakiego powodu chcę przyjąć Sakrament Bierzmowania? 

o Chcę lepiej poznać Jezusa, wiarę, Kościół. 

o Wszyscy idą to i ja idę. 

o Chcę mieć tylko „papier”. 

o Inne (jaki powód?)……………………………………………………………… 

2. Czym jest dla mnie modlitwa? 

o Coś takiego nie istnieje w moim życiu. 

o Próba pozyskania Pana Boga (drobny handelek). 

o Obowiązkiem. 

o Tajemnicą spotkania, którą może chciałbym zrozumieć. 

3. Dlaczego Msza Święta może być dla mnie nudna? 

o Bo nie wierzę, że Jezus faktycznie umiera na ołtarzu i daje mi swoje Ciało i Krew. 

o Nigdy nie próbowałem zrozumieć, co to jest. 

o Ciągnie mnie do ciekawszych rzeczy. 

o Nigdy nie doświadczyłem Boga w swoim życiu. 

o Bóg to dla mnie abstrakcja. 

4. Czym jest dla mnie spowiedź? 

o Pozbyciem się ciężarów, wyrzutów sumienia, itp. 

o Próbą poprawy swojego życia. 

o Przykrym obowiązkiem. 

o Dzięki temu mogę przystąpić do Komunii Świętej. 

o Pracą nad sobą. 

o Walką z grzechem. 

5. Kim jest dla mnie Duch Święty? 

o Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. 

o Katechizm, babcia, pani w szkole, katecheta, ksiądz mówi, że to jedna z Trzech Osób Boskich. 

o Bogiem Żywym. 

o Duszą mojej duszy.  

6. Czy czytam i zastanawiam się nad słowami z Pisma Świętego?  

o Tak. Czytam regularnie i próbuję zgłębiać treść Pisma Świętego. 

o Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem w ręku Pismo Święte. 

o Od czasu do czasu (jak często sięgam po Pismo Święte?) …………………………………………  

7. Kiedy myślę o Bogu, to jakie mam o Nim wyobrażenia? 

o Obserwator ludzkiej walki między dobrem a złem. 

o Ten, który kocha całkowicie. 

o Ten, który budzi miłość. 

o Ten, który budzi strach. 

o Nie wierzę w Boga. 



o Nigdy nie myślałem o Bogu. 

o Chciałbym dowiedzieć się więcej o Bogu. 

o Straszny sędzia. 

o Ktoś jak matka. 

o Ktoś jak ojciec. 

o Stwórca wszystkiego. 

o Inne (jak mógłbym opisać Boga lub też moje relacje z Nim?)…………………………………………… 

8. Bóg jest w moim życiu i będzie bardzo ważny, ponieważ…   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Poniżej znajdę określenia opisujące Jezusa Chrystusa. Podkreślę te, które są mi najbliższe. 

Łagodny; Współczujący; Nasz Zbawiciel; Odkupiciel; Mój osobisty Zbawiciel; Brat; Mesjasz; Osoba obca dla mnie; 

Mam swoje relacje z Jezusem; Nie czuję bliskości Jezusa; Nie wiem zbyt dużo o Jezusie i Jego nauczaniu; Chciałbym 

wiedzieć więcej o Nim; Uprzejmy; Ten, który leczy; Ukrzyżowany; Wymagający; Przyjaciel; Ten, który sprawia 

problemy; Nikt ważny dla mnie; Nauczyciel; Nie wierzę w Jezusa; Inne (w jaki inny sposób mógłbym opisać Jezusa 

i moje relacje z Nim?)………..……………………………………………………………………………………………. 

 

10. Jak wygląda moje życie sakramentalne? Czy regularnie przystępuję do spowiedzi, itp.?   

W kontekście spowiedzi – jakie trudności sprawia mi przystępowanie do tego sakramentu? Czego się najbardziej 

obawiam? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. Poniżej zamieszczona jest lista praktyk religijnych. Przejrzę tę listę i zaznaczę wszystkie stwierdzenia, które 

odnoszą się do mnie i są mi bardzo bliskie. 

o Chodzenie do kościoła w każdą niedzielę jest dla mnie czymś ważnym. 

o Bóg powinien być w centrum mojego życia, w centrum moich relacji z innymi. 

o Ważne jest, żeby w domu, a zwłaszcza w moim pokoju, znajdowały się symbole religijne, np. krzyż, obraz. 

o Codzienna modlitwa jest czymś ważnym. 

o Gdy mówimy, że kochamy Boga, to musimy także przestrzegać Jego przykazań. 

o Powinno się czytać katolickie czasopisma, książki, które kształtują moją duchowość. 

o Bóg zna i kocha każdego z nas. 

o Dobrze jest, jeżeli katolik należy do jakiejś wspólnoty, gdzie mógłby studiować Pismo Święte i naukę Kościoła. 

o Chodzenie na lekcję religii i aktywne uczestniczenie w niej jest dla katolickiego ucznia czymś ważnym. 

o Ważne jest, żeby dzielić się z innymi swoją wiarą. 

o Jesteśmy wezwani do tego, by przebaczać tym, którzy nas ranią.  

o Trzeba wierzyć w życie pozagrobowe. 



12. Czy czytam lekturę chrześcijańską? Jaką? 

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

13. Czy mam taką osobę, z którą mogę szczerze porozmawiać o swojej wierze? Czy jest ktoś, komu mogę zwierzyć 

się ze swoich wątpliwości, trudności w przeżywaniu wiary? Kto to jest (mama, tata, babcia, kolega, itp.)? 

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

14. Czy znam siebie? Napiszę trzy swoje cechy pozytywne i trzy cechy negatywne.   

                                                  POZYTYWNE:                  NEGATYWNE: 

    

        

   

15. Dokończę zdanie: Praca nad sobą jest potrzebna, ponieważ… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Według mnie – bierzmowanie jest to…   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Napiszę, jak według mnie powinno wyglądać przygotowanie do bierzmowania?   

Uzasadnię potrzebę tego przygotowania.   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Jakie tematy – w kontekście przygotowania do bierzmowania – chciałbym, aby poruszono podczas tych 

spotkań? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

19. Czego od tych spotkań oczekuję, czego się spodziewam?   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Czy chciałbym coś powiedzieć księdzu Marcinowi?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 




