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Nadzwyczajny minister komunii- koordynator 
 

 Przegląd 

Nadzwyczajny minister komunii- koordynator, pod kierunkiem proboszcza, koordynuje prace 

wszystkich Nadzwyczajnych ministrów komunii.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje aktualną listę kontaktów Nadzwyczajnych ministrów komunii. 

 Zapewnia, że wszelkie zmiany na liście Nadzwyczajnych ministrów przekazywane 

niezwłocznie Parafialnemu komitetowi selekcji wolontariuszy 

 Bierze udział, jako Nadzwyczajny minister komunii we wszystkich obowiązków tego 

stanowiska. 

 Jest odpowiedzialny za rekrutację, szkolenia i układanie grafiku Nadzwyczajnych 

ministrów komunii. 

 Może być odpowiedzialny za kontaktowanie się ze szpitalami, instytucjami lub 

parafianami, by przynieść komunię tym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii. 

 Jest odpowiedzialny za zastąpienie Nadzwyczajnego ministra komunii w przypadku, gdy 

nie można znaleźć zastępstwa wolontariusza, który odwołał swoje przyjście w ostatniej 

chwili. 

 Jest dostępny na spotkania i szkolenia zarówno na szczeblu parafialnym jak i 

diecezjalnym. 

 Planuje, koordynuje i jest obecny przy planowaniu spotkań zgodnie z potrzebami. 

 Współpracuje z proboszczem i z innymi członkami zespołu duszpasterskiej, włączając 

własny obszar odpowiedzialności do ogólnego życia liturgicznego parafii. 

 
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 w pełnej komunii z 

kościołem. 

 Musi mieć, co najmniej 21 lat i być odpowiednio przygotowany do tej roli. 

 Jest zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat. 

 Jest znana w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 
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 Ma czas i elastyczność by uczestniczyć w różnych mszach, aby rozwijać wsparcie dla 

ministrów komunii. 

 Posiada szczegółową, teoretyczną i praktyczną wiedzy o liturgii teologii 

eucharystycznych obrządków. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 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. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Jest otwarty i wrażliwy na różnorodność osób zaangażowanych w tę posługę. 

 Zwraca uwagę na szczegóły. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie oferowane przez poprzedniego 

Koordynatora, proboszcza i Biuro formacji uczniów. 
 

 Grupa uczestników 

Nadzwyczajni ministrowie komunii, Wpólnota i oczekujący przyjęcia komunii. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego w parafii całej wspólnoty 

parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne. 

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

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

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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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji- Nadzwyczajny minister  

 

komunii- koordynator, obecnie praktykowanej w _____________________________________. 

                                                                        (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


