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Koordynator adoracji 

 
 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza koordynator adoracji planuje i promuje adoracje w parafii. Jest 

zaangażowany w życie modlitwy i adoracji Kościoła i inspirowanie innych do modlitwy. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Zachęca i wspiera adoracje Najświętszego Sakramentu w parafii. 

 Ustanawia i utrzymuje harmonogram adoracji. 

 Zapewnia, że osoba(-y) są obecne w czasie godzin adoracji. 

 Organizuje aranżacje kwiatów i świec do adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 Zajmuje się innymi, bieżącymi aspektami, adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Jest aktywnym uczestnikiem parafii. 

 Jest rozpoznawany w parafii, jako osoba z solidną reputacją. 

 Jest uwrażlwiony na użytek kościoła na cele parafialnych uroczystości liturgicznych 

wspólnoty a także do prywatnych modlitw i refleksji. 

 Jest zaznajomiony z rytuałem, teologicznymi implikacjami i znaczeniem adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania, entuzjastyczny i potrafi motywować innych. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi.  

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 
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 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Parafianie chcący wziąć udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do życie duchowego wspólnoty parafialnej. 

Będzie mieć bezpośredni wpływ na budowanie Wspólnoty w parafii. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagające zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień/___ 

miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza.  

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
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obecnie praktykowany w ________________________________________________. 

                                                                           (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

________________________________    __________________________________ 

Proboszcz       Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


