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Lektor 
 

 Przegląd 

Lektor służy zgromadzeniu liturgicznemu przez głoszenie Pisma Świętego podczas liturgii 

słowa. Właściwe wykonywanie tej roli umożliwia parafianom łatwiej i wyraźniej usłyszeć Słowo 

Boże.  Prowadzi modlitwę wiernych, w wypadku braku diakona. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Przygotowuje się do swej roli przez próby, powtarzanie modlitw i zrozumienie tekstu 

biblijnego mu przypisanego, do poszczególnych celebracji liturgicznych. 

 W pełni uczestniczy w liturgii, jako wzorowy członek zgromadzenia. 

 Głosi teksty biblijne jasno, z przekonaniem, godnością i zrozumieniem. 

 Wyraża szacunek i właściwą postawę przy realizacji tego i innych aspektów swoje roli, 

według ogólnych norm liturgicznych (procesja, obsługa lekcjonarzy, itp.). 

 Jest wierny harmonogramowi zadań i pomocny przy zapewnieniu, by cała Wspólnota 

parafialna odnosiła korzyść z tej posługi. 

 Bierze udział w próbach liturgicznych procedur Wspólnoty parafialnej. 

 Jest odpowiedzialny za znalezienie zastępstwa w przypadku, gdy odwoła swoje przyjście, 

w ostatniej chchwili i informuje koordynatora o wszelkich zmianach. 

 
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, który został należycie 

przygotowany i wybrany do tej roli. 

 Musi mieć, co najmniej 16 lat. 

 Musi mieć wystarczające umiejętności i dojrzałość, aby służyć parafii, jak wskazano w 

niniejszym opisie. 

 Jest oddany i rozumie znaczenie uroczystości liturgicznej wspólnoty Kościoła, pełne 

znaczenie liturgii słowa w celebracji Eucharystii i wszystkich sakramentów. 

 Posiada naturalne i duchowe umiejętności wygłaszania Słowa Bożego w sposób 

inteligentny i przed cała Wspólnotą. 

 Ma zrozumienia struktury Lekcjonarza w liturgii. 
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 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Posiada miłość do Biblii i umiejętności dzielenia się Słowem z innych, a także chęć 

rozwijania zrozumienie Pisma Świętego, przez naukę, modlitwy i refleksję. 

 Jest oddany modlitwie, wartościom Ewangelii i wzrostowi własnej świętości. 

 Ma entuzjazm, pozytywne nastawienie i umiejętność publicznego wypowiadania się. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 Jest otwarty na szkolenia wokalne, jeśli istnieje taka potrzeba (korzystanie z mikrofonu, 

głośność, tempo, postawa, itp.). 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii oraz udział w procesie kształcenia nad rozważaniami  

teologii liturgii Słowa wedle lekcjonarza jak również praktyczne szkolenia w głoszeniu. 
 

 Grupa uczestników 

Wspólnota 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator lub ___ lektor jest pierwszy poziom wsparcia, nadzoru i oceny. 

 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego parafii. 

Będzie rozwijać umiejętności wystąpień publicznych. 

Będzie rozwijać głębszego rozumienia Pisma Świętego. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagająca zaangażowania czasu ___ godzin tygodniowo / ___ 

godzin miesięcznie. 

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

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza.  

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

Ten opis stanowiska  dokładnie odzwierciedla opis stanowiska-  Lektora obecnie  

 

  praktykowanego w ____________________________________________. 

             (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


