
Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa – Odwiedzający świecki duchowny 

Obowiązuje od: 2013 Wzmacnianie wspólnoty H-LPV 3.0 

Odwiedzający świecki duchowny 
 

 Przegląd 

Odwiedzający świecki duchowny odbywa regularnie zaplanowane wizyty do parafian 

niemogących wychodzić z domów. Odwiedzającym świeckim duchownym może być 

Nadzwyczajny minister komunii, który uczestniczył w programie szkolenia dla Odwiedzających 

świeckich duchownych i został upoważniony przez proboszcza. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Odwiedzanie osób na wniosek proboszcza i/lub koordynatora Odwiedzających świeckich 

duchownych. 

 Zawsze musi pracować w parze lub w grupie. 

 Kontaktowanie się z parafianami w celu umówienia dogodnego terminu wizyty. 

 Sprawdzanie harmonogramu i powiadamianie koordynatora w przypadku konfliktu. 

 Aktywnie poszukuje informacji od koordynatora dotyczących nowych parafian 

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

potrzebach. 

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

Tabernakulum. 

 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 specjlne potrzeby. 

 Mogą odprawić krótką modlitwę na poziomie odpowiadającym patafianowi, i udzielić 

komunii świętej. 

 Przypominanie osobom, że parafia troszczy się o nich i dawanie im poczucia 

przynależności do Wspólnoty.  

 Na poziomie komfortowym dla osoby odwiedzanej, świecki duszpasterz rozmawia na 

tematy dotyczące spraw osobistych i rodzinnych, a także aktualne tematy w mediach. 

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

 Ma niezbędny transport by odbywać wizyty.  

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

potrzeb odwiedzanych parafian. 

 Przestrzega poufności prywatnych spraw tych, którzy są odwiedzani. 

 Musi prowadzić rejestr wszystkich wizyt (w tym daty i godziny) i przedkładać je 

Koordynatorowi odwiedzających świeckich duszpasterzy. 

 Oddaje kielich i inne materiały do przydzielonego miejsca w parafii. 
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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, zgodnie z wymogami. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest wykwalifikowanym i współczującym słuchaczem i szanuje innych. 

 Ma jasne zrozumienie roli Odwiedzającego świeckiego duszpasterza, jako osoby 

nieoceniającej innych.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Jest elastyczny i otwarty w odpowiedzi na każdą sytuację. 

 Ma zrozumienia kwestii osób niemogących opuszczać domów, bezdomnych i 

zinstytucjonalizowanych.. 

 Brał udział w procesie kształcenia, który bazuje na Eucharystii i liturgii. 

 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. 

 Ma nie-osadzające podejście do parafian niemogących opuszczać swoich domów. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Szanuje prywatność i godność niemogących opuszczać swoich domów. 

 Dobrze znosi smutek i łzy. 

 Dobrze się czuje z ludźmi starszymi, niedołężnymi i niepełnosprawnymi. 

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Uczestnictwo w programie szkoleniowym dla Odwiedzających świeckich duchownych oraz 

szkolenia na miejscu, przez bardziej doświadczonego Odwiedzającego świeckiego duszpasterza 

lub Koordynatora odwiedzających świeckich duszpasterzy. 
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 Grupa uczestników 

Parafianie niemogący wychodzić z domu. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator odwiedzających świeckich duszpasterzy jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, 

nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności duszpasterstwa i umiejętności relacji. 

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. 

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

wymogami tych instytucji.  

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. 

 

 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. 
 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 
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