Analiza danych na podstawie ankiet dotyczących duchowości w Kołach TPBA

W dniach 15.11 - 15.12.2021 przeprowadzono w Kołach Towarzystwa ankietę, dotyczącą infrastruktury
sakralnej, współpracy z kapelanem oraz postaw duchowych. Badani byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na 26 pytań, a określenie informacji na 31.10.3021 r.
Do Biura Zarządu Głównego wpłynęło 67 ankiet. Niemniej jednak do analizy wzięto 66 ankiet, ponieważ
jedna z nich była wypełniona w połowie. W kilku ankietach pojawiły się drobne błędy, np. zaznaczono
większą liczbę odpowiedzi, niż była wymagana albo wskazano odpowiedzi, które nie dotyczyły respondenta, ponieważ wcześniejsza odpowiedź wykluczała koleje itp. Wykryte błędy nie wpłynęły znacząco
na rezultaty analizy.

CZĘŚĆ I – STRUKTURA SAKRALNA
1.

Czy w placówce znajduje się kaplica?

Ponad połowa placówek w Towarzystwie [57 %] dysponuje kaplicą, 30 % z nich ma także sakrament.
Wśród dodatkowych notatek w ankietach pojawiały się informacje, że placówka nie posiada kaplicy,
ponieważ nie dysponuje w dostatecznym stopniu budynkiem, nie ma fizycznie miejsca, prowadzi placówkę nie świadczącą całodobowych usług lub oferują szczególne świadczenia (np. świetlica dla dzieci,
kuchnia, punkt wydawania żywności, itp.).

Występowanie kaplicy

30%
43%

TAK z sakramentem
TAK, ale bez sakramentu
NIE

27%

2.

Jakie ulokowanie ma kaplica?

Zdecydowanie większa część placówek [24] ma kaplice zlokalizowane w oddzielnym i zamykanym pomieszczeniu.
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3.

Jaki jest stan techniczny kaplicy?

Większość kaplic jest wyremontowana [19], 10 - wymaga drobnych napraw, 5 jest nowych, a w 1 należy
przeprowadzić gruntowny remont.
Były również odpowiedzi „inne”:
- jest w dobrym stanie technicznym,
- będzie nowo wybudowana.
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4.

Ile osób pomieści kaplica?

Wielkość kaplicy zależy od liczby miejsc w palcówce i są dostosowane do wielkości obiektu. Najmniejszą liczbę miejsc, zaledwie 10, ma kaplica w Noclegowni św. Brata Alberta we Wrocławiu, natomiast
największa kaplica, licząca 150 miejsc, znajduje się w palcówce w Kłodzku.
Niektórzy respondenci zaznaczali, że pomieszczenie kaplicy po otwarciu łączy się np. z korytarzem, co
pozwala na zwiększenie liczby osób uczestniczących podczas nabożeństw czy uroczystości kościelnych.
Poniższy wykres przedstawia klasyfikację placówek Towarzystwa na sześć grup względem zbliżonej
liczby miejsc w kaplicy [co 25 miejsc].

5.

Jak często w kaplicy odbywają się nabożeństwa i wspólne modlitwy?

Częstotliwość odprawiania nabożeństw i wspólnych modlitw rozkłada się równomiernie. W 11 placówkach z kaplicy korzysta się kilka razy w roku – z okazji świąt, w 6. co najmniej raz w miesiącu. 10. respondentów deklaruje, że nabożeństwa odprawia się przynajmniej raz w tygodniu, a jedynie 8. zapewnia codzienne wspólne modlitwy.
Wśród odpowiedzi “inne” respondenci wpisali:
-

dwa razy w tygodniu msza święta i codziennie wspólne modlitwy mieszkańców,
w miarę potrzeb,
np. święta, rekolekcje, misje,
godz. 8.00; 12.00; 15.00-16.00; 18.00; 20.00,
Msze święte i Nabożeństwa w okresie całego roku,
2 x w miesiącu Msza św.

STAN NA 31.10.2021 R.

3

Częstotliwość odprawiania nabożeństw
i wspólnych modlitw
11
10

kilka razy w roku - okazji świąt
co najmniej raz w tygodniu

8

co najmniej raz dziennie

7

inne

6

co najmniej raz w miesiącu
0

2

4

6

8

10

12

Liczba odpowiedzi

6.

Kiedy kaplica jest dostępna dla podopiecznych?

Zdecydowanie większa część kaplic w palcówkach jest dostępna całą dobę [64%].
Wśród odpowiedzi “inne” respondenci wpisali:
-

w miarę potrzeb,
jest otwarta na życzenie mieszkańców,
na prośbę podopiecznych.

7.

Czy z kaplicy mogą korzystać osoby z zewnątrz?
Dostępność kaplicy dla osób z zewnątrz rozkłada się mniej więcej po połowie.
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Dostępność kaplicy dla osób z zewnątrz

TAK
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NIE
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8.

TAK
NIE

Kto opiekuje się kaplicą (m.in. sprząta, układa kwiaty, prasuje obrusy itp.)

Opiekę nad kaplicą sprawują najczęściej mieszkańcy placówek. W wielu Kołach funkcję tę pełnią dwie
lub trzy wymienione grupy osób.

Sprawowanie opieki nad kaplicą

31

Mieszkaniec palcówki

19

Pracownik
Wolontariusz

5

0

10

20

30

40

Liczba odpowiedzi

Jeżeli w placówce nie ma kaplicy
9.

Czy Koło planuje uruchomić kaplicę?

Wśród 66 placówek, 22 wskazały na brak kaplicy. Tylko 6 planuje uruchomić kaplicę. Pozostała część,
raczej z uwagi na rodzaj świadczonej pomocy czy specyfikę użytkowania lokalu lub jego warunki
ukształtowania, nie planuje przygotowania pomieszczenia na kaplicę.
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10.

Jeżeli Koło zamierza uruchomić kaplicę, proszę określić etap działań.

3 Koła posiadają już projekt kaplicy, 2 są w trakcie budowy, mają środki i zgodę na budowę, a jedna
jest dopiero na etapie planowania.
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CZĘŚĆ II – WSPÓŁPRACA Z KAPELANEM
11.

Czy koło współpracuje ze stałym kapelanem?

Aż 92% placówek współpracuje z kapelanem. Dotyczy to zarówno obiektów, które posiadają kaplicę,
jaki i tych, które jej nie mają [22 placówki].
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12.

Proszę podać przyczynę braku współpracy

W 3 ankietach pojawiła się odpowiedź, że brak współpracy z kapelanem wynika z braku zainteresowania ze strony parafii, pozostałe 2 nie udzieliły odpowiedzi na pytanie.
13.

Czy Koło zamierza nawiązać współprace z kapelanem?

W ankietach 6. respondentów zadeklarowało chęć nawiązania współpracy z kapelanem (natomiast
tylko w 5 placówkach tej współpracy nie ma – pojawił się błąd w wypełnianiu ankiety).

Jeżeli Koło współpracuje z kapelanem
14.

Jaki status ma kapelan?

22 placówki współpracują z kapelanem nieoficjalnie, w 19. kapelan został mianowany, a w 7 - na podstawie umowy (w większości nie było podane jakiej).
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Wśród odpowiedzi “inne” 6. ankietowanych podało, że kapelanem jest proboszcz miejscowej parafii.
Natomiast pozostali wpisali:
-

członek zarządu oraz proboszcz miejscowej parafii,
przychodzą ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej wyznaczeni przez o. superiora,
ksiądz z parafii, na terenie której jest schronisko, przychodzi do schroniska raz w miesiącu,
mieszka w schronisku.

15. Proszę podać formę współpracy
Aż w 83 % przypadków współpracy jest stała, w 10 % sporadyczna. W jednej placówce została udzielona
odpowiedź dotycząca braku współpracy. Natomiast wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się następujące
informacje:
- w miarę potrzeb,
- okolicznościowa,
- raz w miesiącu jest odprawiana msza.

STAN NA 31.10.2021 R.

8

15.

Proszę ocenić jakość współpracy

70 % badanych deklaruje, że jakość współpracy z kapelanem jest bardzo dobra, 20 % - dobra. Natomiast
8 % zgłasza jedynie poprawność współpracy. W jednym z kół w rubryce „inne” podało: „obecnie brak
zainteresowania”. Żaden z respondentów nie określił współpracy jako trudnej.

Jakość współpracy z kapelanem
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16.

Jak często kapelan przychodzi do placówki?

Najczęściej kapelan odwiedza placówkę raz w miesiącu [22 odpowiedzi], w innych jest co najmniej raz
w tygodniu [20 odpowiedzi]. W 12 placówkach kapłan pojawia się kilka razy w roku – z okazji świąt.
Wśród odpowiedzi „inne” pojawiały się następujące informacje:
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- Zebrania Zarządu Koła,
- kapłan był 1 raz w tym roku,
- również na wezwanie, np. do chorego,
- na każde wezwanie,
- w miarę potrzeb,
- dwa razy w tygodniu i na święta,
- rozmowy odbywają się co tydzień po mszy świętej,
- 2 razy w miesiącu,
- bierze udział we wszystkich modlitwach.
Jedno z kół nie podało żadnych informacji.
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17.

Jakie działania podejmuje kapelan?

Działania podejmowane przez kapelana rozkładają się dość równomiernie. Przede wszystkim prowadzone są nabożeństwa. Kolejne działania są realizowane malejąco mniej więcej liniowo. Część respondentów zaznaczało więcej niż jedną odpowiedź, niektórzy zaznaczali większość.

STAN NA 31.10.2021 R.

10

Działania podejmowane przez kapelana
42

prowadzi nabożeństwa

37

prowadzi indywidualne rozmowy

35

prowadzi spowiedź w placówce

32

z mieszkańcami placówki

32

prowadzi wspólne modlitwy
z pracownikami

29
Suma

25
23

z członkami Koła
15

prowadzi rekolekcje
13

z wolontariuszami
8

organizuje spotkania duchowe

8

organizuje pielgrzymki
3

inne
organizuje wycieczki duchowe

0

10

20

30

40

50

Liczba odpowiedzi

Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się następujące:
corocznie około września w ogrodach Noclegowni organizowane jest ognisko przez parafię - b.
dobra współpraca,
wizyta duszpasterska,
filmy, pogadanki, spotkania, rekolekcje, nowenny,
wspólna współpraca,
spotkania świąteczne,
organizuje paczki Miłosierdzia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowane
przez parafian, zezwala na organizację kwest na rzecz podopiecznych naszego Koła w Bazylice Bożego
Ciała, gdzie jest proboszczem,
jest proboszczem Koła, uczestniczy w jego działalności,
co środowe spotkania z pracownikami.

CZĘŚĆ III – ROZWÓJ DUCHOWY
18.
Czy Zarząd Koła wyznaczył osobę do spraw duchowych (odpowiedzialną m.in. za kaplicę,
współpracę z kapelanem, rozwój duchowy)?
W 34 placówkach działa osoba, która odpowiada za sprawy duchowe, m. in. za kaplicę, współpracę
z kapelanem, rozwój duchowy. W pozostałych brakuje osoby koordynująceJ działania dotyczące duchowości.
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19.

NIE

Jakie działania duchowe podejmuje Koło?

Kołach przede wszystkim obchodzą Dzień św. Brata Alberta [54 odpowiedzi] oraz uczestniczą w Jasnogórskich Dniach Skupienia [51 odpowiedzi]. Najrzadziej organizuje się wycieczki duchowe – jedynie
w sześciu kołach.
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Wśród odpowiedzi “inne” znalazły się następujące informacje:
Nabożeństwa Różańcowe, Peregrynacja,
Koronka do Miłosierdzia Bożego,
pielgrzymka do ECCE Homo w Krakowie,
budujemy, jako Towarzystwo i Grupa Modlitewna św. Brata Alberta, jeden z ołtarzy procesji
Bożego Ciała ulicami Kazimierza w Krakowie (z Bazyliki Bożego Ciała),
Wspólnota Albertyńska.
20.

Jakie działania duchowe podejmują osoby bezdomne?

Podopieczni przede wszystkim prowadzą wspólne modlitwy [42 odp.], angażują się w służbę podczas
nabożeństw [33 odp.].
Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się następujące:
opiekują się kaplicą,
uczestniczą w spotkaniach wspólnoty,
przygotowują jasełka, zwyczaje, obrzędy świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, czuwania
przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek.
W dwóch kołach działają wspólnoty duchowe.
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21.

Dla kogo prowadzone są działania duchowe?

76 % działań duchowych jest kierowanych do mieszkańców placówki, 60 % odpowiedzi wskazuje na
uczestnictwo pracowników, 58 % na członków Koła. Najmniej działań kierowanych jest do wolontariuszy [31 %], społeczności lokalnej [16 %] i innych grup [7,5 %].
Jako „innych” odbiorców określono m. in.:
-

społeczności AA,
korzystających z kuchni, łaźni i mieszkańców miejskiej noclegowni,
zagrożonych bezdomnością,
beneficjentów,
odbiorców w Internecie.

22.
lat)?

W jakiej formie i jak długo trwały rekolekcje przed pandemią (dane sprzed okresu dwóch

Przed pandemią rekolekcje odbywały się w kaplicach [15 odp.] lub parafii [13 odp.]. Przeważnie mogły
uczestniczyć w nich osoby z zewnątrz, jedynie 5 placówek przeprowadziło rekolekcje tylko dla mieszkańców. Większość kół prowadzi rekolekcje na miejscu, w trzech zorganizowano wyjazdy.
Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się:
wychowankowie uczestniczą w rekolekcjach w szkołach, do których uczęszczają oraz w Parafii
MBKP,
każdego roku na rozpoczęcie rekolekcji odwiedza nas ksiądz rekolekcjonista i wygłasza naukę
w czasie mszy św. i zaprasza do udziału w rekolekcjach w Parafii,
na terenie schroniska.
Jedno Koło nie podało żadnych informacji.
W wielu ankietach nie wskazano, jak długo trwały rekolekcje.
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23.

W jakiej formie i jak długo trwają rekolekcje w okresie pandemii?
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Podczas epidemii rozkład formy rekolekcji uległ niewielkim przesunięciom. Głównie zmniejszyła się ich
liczba, gdyż wiele kół odwołało spotkania rekolekcyjne.
Wśród odpowiedzi “inne” pojawiały się:
w pandemii rekolekcje nie odbywały się,
każdego roku na rozpoczęcie rekolekcji odwiedza nas ksiądz rekolekcjonista i wygłasza naukę
w czasie mszy św. i zaprasza do udziału w rekolekcjach w Parafii,
on-line.
Jedno Koło nie podało żadnych informacji.
W wielu ankietach nie wskazano, jak długo trwały rekolekcje.

24.

Kto uczestniczy w rekolekcjach?

Wiodącą grupą uczestników rekolekcji są mieszkańcy placówki – 57 % (w zależności od charakteru prowadzonej działalności), pracownicy [49 %] i członkowie Koła [27 %]. Zdecydowanie mniej liczną grupę
stanowią wolontariusze [21 %], społeczność lokalna [15 %] i inni uczestnicy [9 %].
Pojawiły się również „inne” odpowiedzi:
-

korzystający z kuchni, łaźni, także mieszkańcy miejskiej noclegowni,
dzieci komunijne i rocznicowe,
podopieczni,
bracia zakonni.

Dwa koła nie udzieliły odpowiedzi.
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