
 

 

Iban Chinese 

Filipino Dusun 

Iba pa 

1.) Sa pangkalahatan, ano ang maibibigay mong marka sa 

ating Simbahang Katolika dito sa Brunei? 

3.) Sa pangkalahatan, ano ang maibibigay mong marka sa 

Simbahang Katolika sa buong mundo? 

2.) Maaari mo bang ibahagi ang iyong saloobin kung bakit 

ganito ang markang ibinigay mo sa Simbahang Katolika 

dito sa Brunei? 

4.) Maaari mo bang ibahagi ang iyong saloobin kung bakit 

ganito ang markang ibinigay mo sa Simbahang Katolika sa 

buong mundo? 

5.) Masasabi mo bang mas umunlad ang iyong buhay 

espirituwal at mas napalapit ka sa Diyos nitong nakaraang 

dalawang taong may COVID-19? 

Labis na 

nasisiyahan  

Hindi 

nasisiyahan 

1 2 3 4 5 

Labis na 

nasisiyahan 

Hindi 

nasisiyahan 

1 2 3 4 5 

OO Hindi Walang Pagkakaiba 

6.) Sa iyong paglalakbay na kasama si Kristo, ano ang mga 

pagkakataon o karanasan mo sa buhay na nagbigay 

inspirasyon at lalo pang nagpalakas sa iyong 

pananampalataya bilang isang Katoliko? 

7.) Naniniwala ka ba na binibigyangpansin ng mga pinuno 

ng ating simbahan ang mga mungkahi ng kanilang mga 

parokyano? Sa iyong palagay, paano mas lalong 

matutugunan ng simbahan ang mga pangangailangan ng 

kanilang mga parokyano? 

8.) Ano sa palagay mo ang iyong layunin at tungkuling 

dapat gampanan bilang isang Katoliko? (Maaaring simple 

lang katulad ng pagiging mabuting magulang, o paglalaan 

ng oras sa mga nakatatanda). Paano ka tinatawag ng 

Diyos upang isabuhay ang iyong layunin at tungkulin 

bilang isang Katoliko? 

9.) Bilang mga Katoliko, ano ang maaari nating magawa 

kasama ang ating mga kapatid mula sa ibang relihiyon, 

samahan at denominasyong Kristiyano na makabubuti 

para sa lahat? 

10.) . Sa iyong personal na opinyon, anong mga gawain 

ang maibabahagi o ehemplong maipapakita ng Simbahan 

na magbibigay inspirasyon sa mga parokyano nito upang 

maalab na maisabuhay ang kanilang layunin bilang mga 

Katoliko? 

11.) Anong (mga) natatanging kaloob o talento ang 

ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? At paano mo 

magagamit ang iyong (mga) natatanging kaloob o (mga) 

talento upang makapaglingkod sa Simbahan? 

Pribadong Pangangalap Ng Tugon Para Sa 

Simbahang Synodal 
Komunyon / Pakikilahok / Misyon 

Lahi / Kultura (Opsyonal) Simbahang (Opsyonal) 


