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CWL Przewodniczący stałego komitetu chrześcijańskiego życia rodziny 

 

 Przegląd 
Komitet stały Chrześcijańskiego życia rodziny jest funkcją parafialnej rady wykonawczej ze 

specjalnymi zadaniami dla Chrześcijańskiego życia rodziny, wedle wytycznych Katolickiej ligi 

kobiet zawartych w Kanadyjskim podręczniku zarządzania.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Małżeństwo i rodzina; 

 Wspieranie programów, które wzbogacają i wspierają wszystkie aspektów życia 

domowego i rodziny, takie jak; spotkania weekendowe dla narzeczonych, kursy 

przygotowujące do małżeństwa, weekendowe spotkania dla małżeństw, metody 

naturalnego planowania rodziny, programy dla samotnie wychowujących dzieci, 

kursy rodzicielskie i warsztaty antystresowe.  

 Świętość życia; 

 Zachęcanie członków do przyłączenia się i wspierania lokalnych, wojewódzkich i 

krajowych grup pro-life. 

 Inicjowanie i zachęcanie członków do wspierania pro-life marszy, zbiórek pieniędzy i 

spotkań. 

 Zachęcanie członków do dzielenia się swymi poglądami z politykami i mediami. 

 Edukowanie i informowanie członków o naukach kościoła na temat kwestii pro-life. 

 Prowadzenie warsztatów na tematy etyczne. 

 Wspieranie pro-ustawodawstwa i ustawodawców. 

 Modlenie się na nabożeństwach za intencje pro-life, odmawiając pro-life różaniec i 

wspieranie Łańcucha życia. 

 Oferowanie przyjaźni i pomocy samotnie wychowującym dzieci i opiekunom. 

 Oferowanie usług duszpasterskich dla młodzieży, osób niepełnosprawnch, seniorów, 

owdowiałych, żyjących w separacji i rozwiedzionym; 

 Organizowanie warsztatów edukacyjnych, grup wsparcia itp.  

 Poprzez zachętę, wsparcie i modlitwy 

 Powołania; 

 Zachęcanie do modlitwy o powołania. 

 Zapraszanie kapłanów i osoby duchowne do mówienia o powołaniach. 

 Zachęcanie rodzin do zapraszania księży i duchownych do domu 

 Zachęcanie rodzin do rozmawiania o powołaniach z dziećmi, wnukami i przyjaciółmi 

 Promowanie i rozpowszechnianie materiałów, które oferują wskazówki, jak uczynić 

rodzinę wspólnotą wiary. 
 

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: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

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

 Musi mieć, co najmniej 16 lat. 

 Jest zaznajomiony z misją i celami Katolickiej ligi kobiet, wedle wytycznych zawartych 

w Kanadyjskim podręczniku zarządzania. 

 Ma dobrą reputacje wśród wspólnoty parafialnej. 

 Ma stosowne wykształcenie. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest rzetelny, godny zaufania i entuzjastyczny.   

 Jest w stanie komunikować się z innymi i ma dobre przywódczych.   

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu. 

 

 Orientacja i szkolenia 
Standardowy program orientacji parafii i szkolenie przez poprzedniego przewodniczącego i 

zarząd ligi. 
 

 Grupa uczestników 
Członkowie parafii i lokalnych społeczności. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 
Prezydent i poprzedni przewodniczący są pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i 

ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 
Okres dwóch lat. 

 

 Korzyści i warunki pracy 
Bezpośrednio przyczyni się do wzbogacenia małżeństwa i życia rodzinnego w ramach wspólnoty 

parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności przywództwa i komunikacji. 

Będzie promować współpracę z różnymi grupami, umożliwiając im się lepiej zapoznać z 

różnymi zadaniami w ramach Kościoła katolickiego. 

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 
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. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 
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Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - CWL Przewodniczący stałego  

 

komitetu chrześcijańskiego życia rodziny obecnie praktykowane w __________________________. 

                                                                                                                             (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


