
Archdiocesan-Wide Parish Survey 
 St. Faustina Kowalska Parish will be participating in an Archdiocesan-wide parish survey about 
discipleship conducted by the Catholic Leadership Institute! We need your help! 
 Please help us by participating in a 10-15-minute survey online. The survey can be directly accessed 
through the following online link https://portal.catholicleaders.org/d/g5093g from       
Wednesday, February 22nd, 2023 through Friday, March 31st, 2023 and will ask you to reflect on 
your own spiritual growth and enable you to provide feedback on our parish’s efforts to help you grow. All 
responses will be confidential and the parish will only receive information about the community as a 
whole.  
 We are trying to get the highest response rate possible. This information will be invaluable to our 
Pastor, Fr. Ted and our various ministries as we plan for the future and strive to be the best disciples we 
can be. We will receive the results this spring/summer at which time we will share what we have learned 
with the entire parish. 
 If you prefer to complete a paper copy you may pick one up after daily and Sunday Masses 
beginning Wednesday, February 22nd, 2023. They will be located on a table in the back of the church. 
Completed paper surveys should be sealed in an envelope marked “Parish Survey” and returned to our 
parish office. To make special arrangements for obtaining a paper copy, please contact our parish office at 
773-767-2411. 
 Thank you for helping with this important project! 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie do udziału w ankiecie parafialnej 
 Parafia św. Faustyny Kowalskiej weźmie udział w ankiecie parafialnej na temat bycia uczniem 
Jezusa, przeprowadzonej przez Catholic Leadership Institute! Potrzebujemy Twojej pomocy! 
 Pomóż nam, biorąc udział w 10-15-minutowej ankiecie online. Dostęp do ankiety można       
bezpośrednio uzyskać za pośrednictwem tego linka https://portal.catholicleaders.org/d/g5093g 
od środy, 22 lutego 2023 r. do piątku, 31 marca 2023 r. Ankieta zawiera prośbę o zastanowienie się 
nad własnym rozwojem duchowym i umożliwia przekazanie informacji zwrotnych na temat wysiłków 
naszej parafii, aby pomóc ci wzrastać duchowo. Wszystkie odpowiedzi będą poufne, a parafia otrzyma 
jedynie informacje podumowujące całą ankietę.  
 Staramy się uzyskać jak najwyższy wskaźnik odpowiedzi. Informacje te będą bezcenne dla naszego 
proboszcza ks. Tadeusza i naszych różnych posług, kiedy planujemy przyszłość i staramy się być 
najlepszymi uczniami, jakimi możemy być. Wyniki otrzymamy wiosną/latem, kiedy to podzielimy się 
zdobytą wiedzą z całą parafią. 
 Jeśli wolisz wypełnić kopię papierową, możesz ją odebrać po codziennych i niedzielnych Mszach św., 
począwszy od środy, 22 lutego 2023 r. Będą one umieszczone na stole z tyłu kościoła. Wypełnione ankiety 
papierowe należy zapieczętować w kopercie z napisem „Ankieta parafialna” i odesłać do naszego biura. 
Aby poczynić specjalne przygotowania do otrzymania kopii papierowej, prosimy o kontakt z naszym biurem 
parafialnym pod numerem 773-767-2411. 
 Dziękujemy za pomoc w realizacji tego ważnego projektu! 


