Catholic Leadership
INSTITUTE

Disciple Maker Index Survey
Diyosesis: Diocese of Oakland
Parokya:

St. Francis of Assisi Parish

Pastor:

Rev Ismael Gutierrez Ismael Gutierrez

Mahal na Parokyano,
Salamat sa inyong paglahok sa Disciple Maker Index survey. Ang survey na ito ay magkakaloob sa inyo ng pagkakataong
pag-isipan ang sarili ninyong espirituwal na pag-unlad at makapagbigay ng feedback sa mga pagsisikap ng parokya para
matulungan kayong umunlad.
Ang survey ay tatagal ng humigit-kumulang 10 - 15 minuto para makumpleto. Mangyaring huwag laktawan ang mga
tanong maliban kung sabihin sa inyong gawin ito. Tandaan na ang inyong mga sagot ay pananatilihing kompidensyal. Ang
inyong parokya at ang Catholic Leadership Institute ay hindi magkakaroon ng access sa mga indibiduwal na sagot sa
survey.
Muli kaming nagpapasalamat sa inyo para sa inyong paglalahok sa mahalagang simulaing ito!
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Inyong Paglalakbay Bilang Isang Katoliko
Paano ninyo kinikilala ang inyong sarili?
Ako ay isang Katoliko
Dati akong Katoliko, ngunit hindi ko na itinuturing ang sarili ko bilang isang Katoliko
Hindi ako Katoliko

If you answered "Ako ay isang Katoliko" for "Paano ninyo kinikilala ang inyong sarili?" please answer the
following question. Otherwise, skip it.
Alin sa sumusunod ang pinakamainam na naglalarawan sa inyong tinatahak na daan patungo sa Katolisismo?
Ako ay bininyagan bilang isang Katoliko noong bata ako
Ako ay lumipat sa pananampalatayang Katoliko

If you answered "Ako ay isang Katoliko" for "Paano ninyo kinikilala ang inyong sarili?" please answer the
following question. Otherwise, skip it.
Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na naglalarawan kung nasaan kayo ngayon sa inyong paglalakbay sa
pananampalatayang Katoliko?
Ang aking relasyon kay Hesu Kristo ay ang pinakamahalagang relasyon sa aking buhay
Personal ko nang naramdaman si Hesu Kristo at ako ay nagpapatuloy na mamuhay bilang isang disipulo
Nasa aking pag-uugali ang pananampalatayang Katoliko, ngunit hindi ko tunay na kilala si Hesus na tulad ng
pagkakakilala sa isang kaibigan
Itinuturing ko ang aking sarili bilang Katoliko, kahit na ang pananampalataya ay hindi isang mahalagang parte ng
aking buhay

Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na naglalarawan sa bilis ng inyong espirituwal na pag-unlad?
Ako ay nasa panahon ng mabilis na espirituwal na paglago
Umuunlad nang patuloy at hindi nagbabago
Lumalago ang aking pananampalataya, ngunit nais kong higit pang lumago ito
Masaya na ako sa aking espirituwal na kalagayan
Naaantala ang aking espirituwal na paglago
Ako ay nasa panahon ng pagbaba ng kalagayang espirituwal
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Mga Koneksyon sa Parokya
Sa ibaba ay mababasa ninyo ang ilang mga paraan kung paano makakatulong ang inyong parokya sa inyong
makipag-ugnayan sa ibang taong nasa lokal na Katolikong komunidad. Hanggang sa anong saklaw kayo
sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga sumusunod na pahayag:
Tinutulungan ako ng aking parokya na makipag-ugnayan sa lokal na Katolikong komunidad sa pamamagitan
ng...
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Pagpaparamdam sa akin na
malugod akong tinatanggap
Pagkakaloob sa akin ng mga
oportunidad na mapaglingkuran
ang mga nangangailangan
Pagsusubaybay at pangungumusta
sa akin kapag nagpakita ako ng
interes na gusto kong maging mas
aktibo
Pagkakaloob ng isang komunidad
na susuportahan ako at/o ang
aking pamilya sa mga oras ng
pangangailangan
Pagsasama sa akin sa paggawa ng
mga desisyong na makakaapekto
sa kinabukasan ng parokya
Pagkakaloob ng malinaw na
impormasyon sa akin tungkol sa
mga pamamahala ng pananalapi ng
parokya
Paggagawang madaling mahanap o
makita ko ang mga impormasyon
tungkol sa parokya (sa
pamamagitan ng bulletin, web,
email)
Nakikipag-usap ang aking parokya
sa epektibong paraan sa
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pamamagitan ng mga online
platform, text at social media
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Komunidad ng Parokya
May ilang mga paraan sa ibaba kung paano kayo matutulungan ng inyong komunidad ng parokya para sa
inyong espirituwal na paglago. Hanggang sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga
sumusunod na pahayag:
Tumutulong ang aking parokya sa aking espirituwal na paglago sa pamamagitan ng...
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Pagtulong sa aking makabuo ng
personal na pamumuhay ng
pagdarasal na nakakapagpalapit sa
akin sa Diyos
Paghahandog ng masisigla at
nakakaaliw na Misa tuwing Linggo.
Nag-aalok ng musika / na
nagpapalalim sa aking pagnanais /
na mas lubos na makibahagi / sa
pagsamba ng Linggo
Pagkonekta sa akin sa isang maliit
na grupo kung saan ibinibahagi ang
pananampalataya ng bawa't isa
Pangangaral at mga homiliya na
nag-uugnay sa aking
pananampalataya sa aking pangaraw araw na buhay.
Pagkakaloob ng mga retreat,
workshop, at iba pang mga
mapagkukunan ng tulong at
impormasyon para matulungan
akong malaman kung ano ang
layunin ng aking buhay
Pagtuturo sa akin na magbasa ng
Bibliya at magdasal ayon dito
Paghahanda sa akin/sa aking
pamilya para sa mga sakramento
(Kumpil, Kasal, Binyag)
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Paghubog sa akin bilang isang
disipulo ni Hesu Kristo
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Relasyon sa Parokya, Pastor, at Pananampalataya
Ang mga sumusunod na tanong ay tungkol sa posibilidad ninyong irekomenda ang inyong pastor, parokya at
ang Katolikong pananampalataya.
Hanggang sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga sumusunod na pahayag:
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Aking irerekomenda ang aking
pastor sa isang kaibigan
Aking irerekomenda ang aking
parokya sa isang kaibigan
Aking irerekomenda ang mga
tauhan sa aking parokya sa isang
kaibigan
Aking irerekomenda ang iba pang
mga pari na naglilingkod sa aking
parokya sa isang kaibigan
Tumutulong ang aking parokya sa
aking espirituwal na paglago bilang
isang Katoliko
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Personal na Paniniwala sa Relihiyon
Sa ibaba ay matatagpuan ninyo ang ilang mga pahayag hinggil sa inyong mga personal na paniniwala. Hanggang
sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga sumusunod na pahayag:
Ako ay personal na naniniwala...

Lubos na
Hindi
Sumasangayon

'Di
Sumasangayon

Wala sa
dalawang
pagpipilian na
sumasangayon o 'disumasangayon

Sumasangayon

Lubos na
Sumasangayon

Hindi ko alam

Na namatay at muling
nabuhay si Hesus para iligtas
ako
Na ang Eucharist ay tunay na
katawan at dugo ni Hesu
Kristo
Na ang Banal na aklat ay ang
salita ng Diyos
Sa awtoridad ng Simbahan
upang magturo
Na napakahalaga ng Simbahan
sa aking relasyon sa Diyos
Sa mga moral na pangaral ni
Hesus para sa aking buhay
tulad ng itinuro ng Simbahan
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Mga Pag-uusap tungkol sa Pananampalataya
May ilang mga pahayag sa ibaba hinggil sa pakikipag-usap ninyo sa mga kapamilya at kaibigan tungkol sa
inyong pananampalataya. Hanggang sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga
sumusunod na pahayag:
Ihinahanda ako ng aking parokya na pakipag-usap sa aking mga kapamilya at kaibigan tungkol sa aking
pananampalataya sa pamamagitan ng...
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Pagkakaloob ng mga dekalidad na
pagkikita-kita at iba pang
oportunidad kung saan maaari
kong anyayahan ang ibang tao
Higit na pagpapalakas ng kalooban
ko tungkol sa mga pagtuturo ng
Simbahan para masagot ko ang
mga tanong ng iba
Pagpapakita ng malasakit sa mga
miyembro ng ating komunidad
(kahit na hindi Mga Katoliko)
Pagtuturo sa akin kung paano
ibahagi ang kuwento ni Hesus
Pagtuturo sa akin kung paano
ibahagi ang aking personal na
kuwento ng pagiging saksi kay
Hesus
Pagtulong sa aking kilalanin kung
paano kumikilos ang Diyos sa aking
buhay
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Pagiging Bahagi ng Simbahan
Sa ibaba ay matatagpuan ang ilang mga aktibidad na maaaring dinaluhan mo nitong nakaraang taon.
Mangyaring ipahiwatig ang kadalasang pinakamainam na naglalarawan kung gaano kadalas ninyong nagawa
ang anuman sa mga aktibidad na ito.
Gaano kadalas ninyong ginawa ang bawat isa sa mga sumusunod nitong nakaraang taon?

Hindi
kailanman

Isa o
dalawang
beses sa
isang taon

Kada Tatlong
Buwan

Buwanan

Lingguhan

Araw-araw

Inanyayahan ang iba na
sumama sa akin para sa isang
aktibidad sa parokya
Inanyayahan ang iba na
samahan ako sa Misa
Inanyayahan ang isang lalaki
na pag-isipang pumasok sa
bokasyon ng pagpapari
Inanyayahan ang iba na pagisipang pumasok sa bokasyon
ng isang relihiyosong buhay
Sumagot sa tanong ng iba
tungkol sa pagtuturo ng
Katolikong Simbahan
Nagboluntaryong maglingkod
sa isang miyembro ng ating
komunidad (kahit na hindi
isang Katoliko)
Ibinahagi ang kuwento ni
Hesus sa ibang tao
Ibinahagi ang aking personal
na kuwento bilang saksi ni
Hesus sa ibang tao
Nagdasal kasama ng iba sa
labas ng Simbahan
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Gaano kadalas kayong sumali o dumalo sa alinman sa mga sumusunod nitong nakaraang taon?

Hindi
kailanman

Isa o
dalawang
beses sa
isang taon

Kada Tatlong
Buwan

Buwanan

Lingguhan

Araw-araw

Indibiduwal na oras ng
pagdarasal sa Diyos
Bible study o Prayer group (sa
personal o online)
Misa
Ang Sakramento ng
Reconciliation
(Pangungumpisal)
Pastoral Counseling o Spiritual
Direction
Isang klase o workshop
tungkol sa
pananampalatayang Katoliko
(sa personal o online)
Isang salu-salo o pagtitipuntipon ng parokya
Isang retreat
Eucharistic adoration – oras
ng pagdarasal sa harap ni
Hesus sa Blessed Sacrament
Mga Katolikong Pagdarasal
(hal. pagradasal ng rosaryo,
mga nobena, mga espesyal na
feast day)
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Pagiging Miyembro sa Inyong Parokya
Ang parokyang ito ba ang pangunahing lugar ninyo ng pagsamba?
Oo
Oo, pero hindi para sa buong taon (pana-panahon)
Hindi

Ilang taon na kayong sumasamba sa parokyang ito?
20+
11 - 20
6 - 10
3-5
1-2
<1

On average and outside of Sunday Mass, how many hours per week do you spend leading or participating in
ministries within the parish (councils, ministries, bible studies, Knights of Columbus, etc.)?
0-4
5 - 14
15 - 24
25 or more

Mangyaring piliin ang pariralang pinakanaglalarawan sa relasyon ng iyong parokyal na paaralang
elementarya/gitnang paaralan sa parokya, mula sa iyong pananaw?
Iisang isip at puso! Sa tingin ko, itinuturing ng mga parokyal na pamilya at mga pamilya sa paaralan ang kanilang
mga sarili bilang iisa at may mabuting pagsasama sa pagitan ng dalawa.
Iisang puso! May ilang magkahiwalay na "pamilya sa paaralan" at "parokyal na pamilya" pero lahat ay naniniwala
sa kahalagahan ng paaralan.
Iisang isip! Naghahati kami sa espasyo at mga kagamitan ngunit habang nagbabago ang aming parokya, mukhang
nagkakaroon ng pangangailangang bumuo ng mas malakas na tulay sa pagitan ng mga pamilya sa paaralan at mga
parokyal na pamilya
Iisang espasyo! Karamihan sa mga pamilya sa paaralan ay hindi bahagi ng parokya at ang mga ito ay dalawang
talagang magkaibang komunidad.
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Ang Pag-aaral ng Relihiyon ng Inyong Anak
Sa ibaba ay may mga tanong hinggil sa edukasyon sa relihiyon ng inyong anak.
Mayroon ba kayong mga anak na nasa wastong gulang na para mag-aral?
Oo
Hindi

If you answered "Oo" for "Mayroon ba kayong mga anak na nasa wastong gulang na para mag-aral?" please
answer the following question. Otherwise, skip it.
Pakisaad kung gaano katindi ang inyong pagsang-ayon o 'di pagsang-ayon sa mga sumusunod na pahayag
hinggil sa tinatahak na daan ng inyong anak sa pananampalataya.
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Ako ay may sapat na suporta mula
sa aking parokya para matulungan
ang aking (mga) anak na lumaki
bilang disipulo ni Hesu Kristo.
Ang isa sa aking mga
pinakamahalagang responsibilidad
bilang isang magulang ay ang
pagtulong sa aking (mga) anak na
kilalanin si Hesus

If you answered "Oo" for "Mayroon ba kayong mga anak na nasa wastong gulang na para mag-aral?" please
answer the following question. Otherwise, skip it.
Alin ang pinakamahusay na naglalarawan sa kung paano ninyo pinipiling bigyan ng edukasyon ang inyong mga
anak?
Pinapag-aral ko ang lahat ng aking mga anak sa paaralang Katoliko
Pinapag-aral ko ang lahat ng aking mga anak sa Pampublikong paaralan
Hino-homeschool ko (sa bahay nag-aaral) ang aking mga anak
Iba-iba ang pinipili ko sa bawat isa sa aking mga anak
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If you answered "Pinapag-aral ko ang lahat ng aking mga anak sa paaralang Katoliko" for "Alin ang
pinakamahusay na naglalarawan sa kung paano ninyo pinipiling bigyan ng edukasyon ang inyong mga anak?"
please answer the following question. Otherwise, skip it.
Pakisaad kung hanggang sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga sumusunod na
pahayag.
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Aking irerekomenda ang
Katolikong paaralan ng parokya sa
isang kaibigan

If you answered "Oo" for "Mayroon ba kayong mga anak na nasa wastong gulang na para mag-aral?" please
answer the following question. Otherwise, skip it.
Kasalukuyan ba ninyong pinapapasok para matuto ng relihiyon ang inyong anak sa parokyang ito?
Oo
Hindi

If you answered "Oo" for "Kasalukuyan ba ninyong pinapapasok para matuto ng relihiyon ang inyong anak sa
parokyang ito?" please answer the following question. Otherwise, skip it.
Pakisaad kung hanggang sa anong saklaw kayo sumasang-ayon o 'di sumasang-ayon sa mga sumusunod na
pahayag.
Wala sa
dalawang
Lubos na Hindi 'Di Sumasang- pagpipilian na
Lubos na
Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
ayon
sumasang-ayon
Sumasang-ayon
o 'di-sumasangayon
Aking irerekomenda ang pagtuturo
ng relihiyon ng parokyang ito sa
isang kaibigan
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Demograpikong Impormasyon
Mangyaring magbigay ng kaunting impormasyon sa amin tungkol sa inyong sarili Ang inyong mga sagot sa
mga tanong na ito ay gagamitin lamang para sa istatistika para makakuha ng wastong paglalarawan sa
pagkakabuo ng mga parokyang kabilang sa pag-aaral na ito. Ang inyong mga sagot ay ganap na kumpidensyal at
susuriin sa paraang hindi kayo makikilala gamit lang. Ang inyong mga sagot ay hindi kailanman
makakapagpakilala sa inyo at isasama ang mga ito sa iba pang mga sagot sa survey. Mangyaring sagutan ang
lahat ng mga tanong hangga’t maaari.
Ano ang inyong kasarian?
Lalaki
Babae

Alin sa sumusunod ang pinakamainam na naglalarawan sa inyo?
Itim o African-American
African-American
Asian-American
Caucasian
Hispanic/Latino
Middle-Eastern o North African
Native American
South American, Central American, or Caribbean
Iba pa
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Pakisaad kung alin sa mga sumusunod na grupo ng edad kayo kabilang.
Mas bata sa 18
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
Mahigit 75

Pakisaad ang kalagayan ninyo sa sambahayan.
Single
Kasal
Diborsyado/a
Biyudo/a
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Pinansiyal na Impormasyon
Makikita sa ibaba ang mga tanong hinggil sa personal na pananalapi ninyo/ng inyong pamilya at ang pagbibigay
sa kawanggawa. Ang inyong mga sagot ay ganap na kumpidensyal at susuriin sa paraang hindi kayo makikilala
gamit lang. Ang inyong mga sagot ay hindi kailanman makakapagpakilala sa inyo at isasama ang mga ito sa iba
pang mga sagot sa survey. Mangyaring sagutan ang lahat ng mga tanong hangga’t maaari.
Para sa mga layuning pang-istatistiks lamang, pakipili ang kategoryang naaayon sa humigit-kumulang na
kabuuang taunang kita ng pre-tax.
0 – $24,999
$25,000 – $49,999
$50,000 – $99,999
$100,000 – $149,999
$150,000 – $199,999
$200,000 – $249,999
Mahigit $250,000
Mas pinipili kong hindi sumagot

Para lamang sa mga layuning pang-istatistiks, mangyaring piliin ang kategoryang naaayon sa tinatayang
kabuuang taunang kontribusyon ng iyong sambahayan sa iyong parokya.
$0 – $99
$100 – $499
$500 – $999
$1,000 – $2,499
$2,500 – $4,999
$5,000 – $9,999
$10,000 – $24,999
Mahigit $25,000
Mas pinipili kong hindi sumagot
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Alin ang pinakamainam na naglalarawan sa pamamaraan ninyo sa pagkakaloob ng pinansiyal na suporta sa
inyong parokya?
Hindi ko sinusuportahan sa pinansiyal na pamamaraan ang parokya sa ngayon
Karaniwan akong nagbibigay kapag ipinapasa ang collection basket o bilang pagtugon sa mga partikular na
pangangailangan
Ako ang nagpapasya sa kabuuang halaga ng dolyar na ibibigay sa aking parokya kada taon
Ako ay nagbibigay ng porsiyento ng aking kita sa aking parokya

If you answered "Ako ay nagbibigay ng porsiyento ng aking kita sa aking parokya" for "Alin ang
pinakamainam na naglalarawan sa pamamaraan ninyo sa pagkakaloob ng pinansiyal na suporta sa inyong
parokya?" please answer the following question. Otherwise, skip it.
Sagutan lang ang tanong na ito kung nagbibigay kayo ng porsiyento ng kita sa inyong parokya. Kung hindi,
laktawan ito.
None
< 10%
10%
>10%

Sa nakaraang taon, ilang magkakaibang parokyal na ministry o parokyal na organisasyon ang nilahukan mo?
0-3
4-6
6-10
10+
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Sa lahat ng salik sa ibaba na maaaring magpanatili sa isang taong maging konektado sa buhay ng parokya, lagyan
ng check ang 3 na pinakanakakaimpluwensya sa iyong kasalukuyang karanasan sa parokya:
Relasyon sa (mga) pastor
Relasyon sa iba pang parokyano
Mga retreat na inihahanda o iniisponsor ng parokya
Mga salu-salo na inihahanda ng parokya
Mga serbisyo at outreach sa komunidad na inorganisa ng parokya
Mga pagkakataon sa pagbabahagi ng pananampalataya na sinusuportahan ng parokya (hal. maliliit na grupo, pagaaral ng bibliya)
Komunyon
Mabuting pakikitungo at Mabuting pagtanggap
Pagdarasal at Pagsamba (sa labas ng Misa)
Regular na access sa Pagsamba sa Eukaristiya at Kumpisal
Sadyang Pag-imbita (hal. ng pastor o tauhan ng parokya, mga weekend para sa pag-sign up sa ministry)
Parokyal na pangangalaga at suporta para sa mga pangyayari sa buhay (hal. kamatayan/sakit, mga kasal, isyu ng
pamilya)

Ano ang pinakamahalagang rason para maghikayat ng serbisyo sa komunidad sa aking parokya?
Tinatawag tayo ni Hesus para paglingkuran ang mahihirap
Pinalalago nito ang komunidad
Gumagawa ito ng pagkakataon para sa pagtatagpo

Anong oras ng Misa ang pinakamadalas mong daluhan sa iyong parokya kapag weekend?
Sabado ng Gabi
Linggo ng Madaling Araw (oras ng pagsisimula sa o bago ang 8:55 am)
Linggo ng Kalagitnaan ng Umaga (oras ng pagsisimula sa pagitan ng 9:00 am at 10:25 am)
Linggo ng Katapusan ng Umaga (oras ng pagsisimula sa pagitan ng 10:30 am at 11:55 am)
Linggo ng Simula ng Hapon (oras ng pagsisimula sa pagitan ng 12:00 pm at 1:55 pm)
Linggo ng Hapon (oras ng pagsisimula sa pagitan ng 2:00 pm at 4:55 pm)
Linggo ng Gabi (oras ng pagsisimula sa o pagkatapos ng 5:00 pm)
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Kung papipiliin ka lang ng 5, alin sa mga sumusunod na inaasahan sa pastor para sa iyong komunidad ang
pinakamahalaga: (lagyan ng check ang 5)
Pagbibigay ng espiritwal na gabay/payo
Pagbibigay ng pastoral na pangangalaga
Pagbibigay ng sermon
Pagtuturo ng pananampalataya
Paghubog sa inyong mga tao
Paghihikayat sa Paglilingkod
Pangangalap ng pera
Pamamahala ng tauhan at mga boluntaryo
Pamamahala ng pananalapi
Pamamahala ng Mga Paaralang Katoliko
Pangangasiwa ng pangangalaga para sa mga pasilidad
Pagtatakda ng Bisyon at Direksyon
Pagdiriwang ng mga sakramento
Pagmomodelo ng personal na buhay sa pagdarasal
Serbisyo sa pagpapalakas at outreach sa mahihirap

Piliin ang dalawang pinakamahalagang mga bagay na gusto mong makuha mula sa sermon sa iyong parokya.
Kasiyahan
Pag-asa
Katotohanan
Katuturan
Kaalaman
Panawagang Kumilos
Kagustuhang Lumago nang Espiritwal
Pagmamahal para sa Banal na Kasulatan
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Bukod sa pastor at iba pang pari sa parokya, sino ang pinakanakikitang tauhan sa parokya?
Diyakono
Madre
Sekretarya/Resepsyonista
Tagapamahala ng Tanggapan
Bookkeeper
Tagapamahala ng Negosyo / Direktor ng Pananalapi
Direktor ng Pasilidad / Tagapag-ugnay
Direktor / Tagapag-ugnay ng Panrelihiyong Edukasyon
Ministro ng Kabataan
Ministro ng Musika
Panlipunang Ministro
Walang tauhan sa parokya
Ang pinakanakikitang tauhan ay hindi nakalista sa itaas

Ang pinakamahalagang papel ng Konsehong Pastoral ay:
Pagkatawan sa komunidad ng parokya
Pagsisilbi bilang tagapayo sa pastor
Paggawa at Pagpapatupad ng estratehiya ng parokya

Maraming papel ang obispo Piliin ang dalawang pinakamahalagang papel na kanyang ginagampanan.
Espiritwal na gabay sa mga nananampalataya
Espiritwal na ama sa mga pari
Tagapagtanggol ng pananampalataya
Boses ng konsesyang panlipunan
Ang Punong Tagapagpaganap ng Diocese

© Catholic Leadership Institute · All rights reserved
Ver: 10.15.20 · 2603 · 10/13/2021

21

Ang lahat ng parokya ay may mga pagkakataon para lumago. Kung pwede kang pumili ng 3 lang sa mga
sumusunod na bagay na kailangan pa ng parokya, alin sa mga ito iyon:
Mas maraming kabataang kasama
Mas maraming pera para sa mga pangangailangan ng parokya
Mas maraming boluntaryo na lumalahok sa mga ministry
Higit pang pagsama ng mga hindi klero sa paggawa ng mga desisyon at pamumuno
Higit na paglilinaw sa bisyon, direksyon, at mga layunin ng parokya
Higit pang katapatan (hal. pananalapi at mga desisyon)
Mas maraming bayad na propesyonal na tauhan
Higit pang katekesis sa pagtuturo ng Simbahan
Mas mabuting pakikitungo at pagtanggap
Mas napapanahong anyo ng pagsamba
Mas tradisyonal na anyo ng pagsamba
Mas maalam na diskarte sa pakikipag-ugnayan
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Pagsunud-sunurin ang mga prinsipyo ng komunidad na pinakamaglalarawan sa kultura ng iyong parokyal na
komunidad. (isaayos sa ranggo, 1 bilang pinakamataas na ranggo)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Access sa mga
sakramento at
pagsamba
Pagkamadasalin
Mga Tradisyon ng
Parokya
Paglilingkod
Katarungnag
Panlipunan
Nakatuon sa Pamilya
Pagkakaiba-iba at
Pagiging Bukas
Serbisyo at Outreach
Pagbabahagi ng
Pananampalataya sa
iba

Alin ang pinakanaglalarawan sa iyong pagsusuri ng pinansyal na kalagayan ng parokya?
Madalas kaming nakakaluwag pero hindi kailanman kampante
Kinakaya naman namin pero wala masyadong pera para sa iba pang bagay
May mga pagtaas at pagbaba at naghahangad kami ng katatagan
Palagi kaming nahihirapang tugunan ang mga pinansyal naming pangangailangan
Hindi sapat ang alam ko para masagot ang tanong na ito
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Alin ang pinakanaglalarawan sa iyong pagsusuri ng pisikal na anyo ng gusali ng iyong Simbahan?
Napakaganda! Kamakailang naayos at/o napapangalagaan nang maayos
Natatangi! Magandang istruktura at "hubog" pero kailangan ng ilang pag-aayos o pagpapaganda
Pinagsikapan! Magandang istruktura at "hubog" pero maraming ipinagpapalibang pangangalaga at kailangan ng
maraming pag-aayos at pagpapaganda.
Maraming alaala! Maraming ipinagpapalibang pangangalaga ang Simbahan at hindi ito ang pinakakahali-halina o
pinakanakakaengganyong espasyo.

Alin ang pinakanaglalarawan sa iyong pagsusuri ng pisikal na anyo ng iba pang mga gusali at ari-arian sa labas
ng gusali ng Simbahan (hal. rektoriya, paradahan, sentro ng parokya, atbp.)?
Mahusay! Mayroon kaming sapat na espasyo para sa mga pangangailangan namin at lahat ay nasa mabuting
kalagayan
Matino! Maganda kung may higit pang espasyo at may ilang proyekto na kailangang asikasuhin, pero abot ito sa
makakaya ng parokya
Ginagawan namin ng paraan! Nililimitahan kami ng kasalukuyan naming espasyo sa aming mga ministry at
komunidad at wala kaming sapat na mapagkukunan para paunlarin ito sa ngayon
Tulong! Kailangan namin ng higit na pagsisikap para patuloy na gawin itong kahali-halina at kapaki-pakinabang
na lugar para sa aming komunidad

Ano ang pinakagusto mong paraan ng pagpapalapit ng iba kay Kristo?
Personal na usapan
Pangunguna bilang ehemplo
Pagbabahay-bahay para mang-imbita ng iba
Pagiging nakikita sa komunidad

Gaano kakailangan ng iyong parokya na magbago para pinakamatugunan ang misyon nito sa susunod na 5 taon.
Nasa magandang kalagayan ngayon at kailangang ipagpatuloy kung ano ang gumagana
Nasa tamang landas at kailangan ng ilang maliit na pagbabago
Medyo nagiging kampante, oras na para tanawin ang hinaharap
Kailangan na ng malalaking pagbabago
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