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Nadzwyczajny minister komunii chorych do domów/instytucji 
 

 Przegląd 

Zadaniem tej posługi jest niesienie komunii chorym parafianom, którzy nie są w stanie 

uczestniczyć w regularnej liturgii.  Celem jest by chorzy, niemogący opuszczać domów i/lub 

zamknięci w instytucjach mogli pomimo swej choroby czy ułomności czuć się częścią 

Wspólnoty. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Zapewnienie, żeby odpowiednia ilość Komunii świętej była w kielichu i/lub 

Tabernakulum. 

 Kontakt z parafianami w celu umówienia dogodnego terminu wizyty. 

 Przygotowywanie wszystkich niezbędnych elementów, jak karta z modlitwą, kielich, 

Eucharystia święta, itp. przed wizytą. 

 Modlitewna medytacja w ramach przygotowania do znaczącej wizyty. 

 Zapewnienie, że parafianin(-e) jest/są przygotowani i gotowi do otrzymania Eucharystii i 

zwracanie szczególnej uwagę na ich specjalne potrzeby. 

 Podaje komunię chorych każdemu z parafianin i dystrybuuje im Eucharystię wedle tekstu 

rytuału: "Komunia chorych, rytuał i duszpasterskiej notatki dla świeckich duszpasterzy " 

(publikacje CCCB) 

 Upewnianie się, przed odejściem, że parafianin czuje się dobrze. 

 Oddanie kielicha i innych materiałów do przydzielonego miejsca w parafii. 

 Aktywnie poszukuje informacji od koordynatora dotyczących nowych parafian 

niemogących opuszczać domów i/lub zamkniętych w instytucjach i ich specjalnych 

potrzebach. 

 Zawsze musi pracować w parze lub w grupie. 

 Sprawdzianie harmonogramów i specjalnych zadań przygotowanych dla 

Nadzwyczajnych ministrów komunii do domów/instytucji i pamiętanie by zawsze 

powiadomić koordynator w przypadku konfliktu w harmonogramie. 

 Informowanie Koordynatora o wszelkich zmianach w stanie zdrowia i/lub duchowych 

potrzeb parafian niemogących opuszczać domów i/lub zamkniętych w instytucjach. 

 Przestrzega poufności prywatnych spraw tych, którzy są odwiedzani. 

 Ma niezbędny transport do parafian niemogących opuszczać domów i/lub zamkniętych w 

instytucjach.  

 Nigdy nie przyjmuje pieniędzy lub innej formy wynagrodzenia za swoje usługi. 
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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 18 lat. 

 Wykazuje miłości do Eucharystii i uczestniczy w pełni, jako członek Zgromadzenia 

liturgicznego. 

 Jest dobrym słuchaczem i szanuje innych. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest elastyczny i otwarty w odpowiedzi na każdą sytuację. 

 Ma zrozumienia kwestii osób niemogących opuszczać domów i/lub 

zinstytucjonalizowanych.  

 Brał udział w procesie szkolenia, który odbija tajemnicę Eucharystii i teologię liturgii, 

specjalne aspekty chorób, potrzeby geriatryczne, opiekę w instytucjach, zalecenia 

odnośnie obrzędu Komunii dla chorych/niepełnosprawnych/starszych 

 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. 

 Jest oddany modlitwie, wartością Ewangelii i wzrostowi własnej świętości. 

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy, szczególnie z chorymi i w 

podeszłym wieku. 

 Rozumie świętości eucharystycznego spotkania, poświęcając mu czas i staranność  na 

którą zasługuje. 

 Jest entuzjastyczny i ma dobre umiejętności relacji z ludźmi.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Jest cierpliwy, empatyczny i dobrym słuchaczem. 

 Potrafi prowadzić obrzęd. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii orazobserwacja proboszcza podczas mszy świętych. 

Szkolenia przez doświadczonych Nadzwyczajnych o lub Zwyczajnych ministrów komunii. 
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 Grupa uczestników 

Parafianie, którzy nie mogą opuszczać domów i/lub są zinstytucjonalizowani. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

 Koordynator Nadzwyczajnych ministrów komunii jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, 

nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Zlecenia na okres trzech lat. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Wpłynie na duchowe samopoczucie tych, którzy nie mogą opuszczać domów i/lub są 

zinstytucjonalizowani. 

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

awansowania kariery. 

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

miesięcznie. 

Będzie musiał odwiedzać domy prywatne, lokalne szpitale i domy opieki i postępować zgodnie z 

wymogami tych instytucji. 

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. 
 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji- Nadzwyczajny minister 

 

Komunii chorych do domów/instytucji obecnie praktykowanej w _____________________________. 

                                                                                                                              (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


