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Katechumenalny katecheta inicjacji dzieci (RCIC) 
 

 Przegląd 

W drodze do chrześcijańskiej inicjacji katechiści mają nieodzowną rolę. Umożliwiają oni by 

pytania wiary odbijały się głębiej w życiu, gdy zbliżają się do sakramentów życia w Chrystusie. 

Bezpośrednie odniesienie do zarówno doświadczenia ewangelizacji i sakramentów jest tym, co 

wyróżnia katechumenalnych katechetów od innych katechetów. Pod kierunkiem Koordynatora 

inicjacji dzieci, Katechumenalny katecheta stara się by okres katechumeny był nie tylko 

zapoznaniem się z zasadami doktryny ale również doświadczeniem -„stażem” do całego życia 

chrześcijańskiego. Biorą czynny udział w obrzędach i świętowaniu Słowa które odznacza proces 

RCIA. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Przygotowuje dzieci do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. 

 Pomaga Koordynatorowi Duszpasterstwa przez przygotowanie sesji stosownych do pory 

roku liturgicznego i etapu formacji. 

 Jest obecny, aby uczyć dzieci w oparciu o przygotowane sesje. 

 Jest dostępny do komunikowania się z rodzicami i/lub członkami rodziny katechumenów. 

 Współpracuje na bieżąco z Koordynatorem duszpasterstwa. 

 Jest zaznajomiony z tekstem obrządku RCIA i notatkami. 

 Jest dostępny na spotkania i szkolenia. 

 Uczestniczy we wszystkich uroczystościach liturgicznych i obrzędach procesu inicjacji 

chrześcijańskiej. 

 Ma dobre zrozumienie katolickiej tradycji, zwłaszcza w odniesieniu do liturgii, 

modlitwy, pism, doktryn, misji i prac charytatywnych i potrafi to przekazać dzieciom. 

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

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Posiada dobrą znajomość procesu inicjacji chrześcijańskiej i nauk Kościoła katolickiego. 



Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Katechumenalny katecheta inicjacji dzieci (RCIC) 

Obowiązuje od: 2013 Page 2 of 3 H-CCCI 3.0 

 Posiada umiejętności dobrych relacji i efektywnego komunikowania się z innymi, 

szczególnie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 

 Posiada dobre umiejętności prezentacji.  

 Ma zdolność do organizacji zebrań i dynamiki zespołu. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Pragnie rozwijać głębsze zrozumienie i docenienie liturgicznych obrzędów i 

Katechumeny. 

 Ma chęć do pracy z proboszczem, koordynatorem duszpasterstwa i kolegami 

katechumenalnymi katechistami by zapewnić, że duszpasterstwo jest prowadzone 

efektywnie, przy właściwym wystroju i szacunku. 

 Ma postawę osoby pomocnej, wspierającej i niezagrażającej w pracy z dziećmi i ich 

rodzicami. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie przez koordynatora duszpasterstwa. 

Istnieją zasoby i sesje organizowane przez Katolickie centrum duszpasterskie, Biuro formacji 

uczniów. 
 

 Grupa uczestników 

Dzieci zapisane do programu RCIA i ich rodziny oraz inni katechumenalni katecheci. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator inicjacji dzieci i/lub proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i 

ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Mają bezpośredni wpływ na kształtowanie wiary dzieci i ich rodzin. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze i organizacyjne. 

Wzbogaci rozwój swojej wiary. 

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

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

godzin miesięcznie. 

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

Musi być dostępny na wszystkich wymaganych zebraniach, spotkaniach i uroczystościach 

liturgicznych. 
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 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane. 

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Uzupełniające spotkania z uczestnikiem będą prowadzone. 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Katechumenalnego katechety  

 

inicjacji dzieci obecnie praktykowanej w ______________________________________. 

                                                              (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


