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Członek Legionu Maryi 
 

 Przegląd 

Legion Maryi jest stowarzyszenie świeckich katolików, które służy Kościołowi na zasadzie 

wolontariatu, gdzie priorytetem jest ze wspieraniem duchowego i społecznego dobrobytu. Pod 

kierunkiem lidera Legion Maryi, członek Legionu Maryi uczestniczy w życiu parafii poprzez 

odwiedzanie tych w potrzebie zarówno w domach jak i instytucjach. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Zaznajomienie się z podręcznikiem Legionu Maryi, który zawiera wszystkie oficjalne 

zasady, prawa, metody i odzwierciedla ducha organizacji. 

 Wykonywanie regularnej pracy i dostarczanie raportu na prośbę lidera Legion Maryi. 

 Odwiedza domy, szkoły i instytucje lokalnej Wspólnoty parafialnej. Zawsze musi 

odwiedzić w parach lub w grupie. 

 Uczestniczy w spotkaniach Legionu Maryi i zapewnia pomoc osobom w potrzebie. 

 Recytuje codziennie Catena Legionis (Litanie Legii). 

 Stara się, aby uwzględnić wszystkie modlitwy tessera w codzienny programie. 

 Dzieli się dokładnie wiarą i szuka wsparcia, gdy jest to konieczne. 

 Zachowuje ostrożność w poufnych spraw wynikających ze spotkań czy zadań Legionu 

Maryi.  

 Uczestniczy w regularnych spotkaniach, wedle wymagań. 

 
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 aktywnym członkiem Kościoła katolickiego w dobrym stanie. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest dobrym słuchaczem i szanuje innych. 

 Jest elastyczny i otwarty w odpowiedzi na każdą sytuację. 

 Jest zaznajomiony z podręcznikiem Legionu. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Ma zdolność do organizacji zebrań i dynamiki zespołu. 

 Ma zrozumienia kwestii osób niemogących opuszczać domów, bezdomnych i 

zinstytucjonalizowanych.. 
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 Jeśli przynosi komunię świętą chorym i/lub niemogącym opuszczać domów muszą mieć 

ukończone szkolenie parafialne dla Nadzwyczajnych ministrów komunii dla 

niemogących opuszczać domów/zinstytucjowanymi. 

 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. 

 Zobowiązuje się do przestrzegania zasad Legii. 

 Jest oddany modlitwie, wartościom Ewangelii i wzrostowi własnej świętości. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Dobrze znosi smutek i łzy. 

 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 orientacyjny parafii i szkolenie Legionu Maryi. 

 

 Grupa uczestników 

Inni członkowie Legionu Maryi, parafianie i cała wspólnota parafialna. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Lider Legion Maryi jest pierwszym poziomem wsparcia, nadzoru i oceny. 
 

 Długość kadencji 

 Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej, uczniów lokalnych 

szkół i tych odwiedzanych w instytucjach. 

Będzie rozwijać swe umiejętności relacji. 

Wzbogaci rozwój swojej wiary. 

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

awansowania kariery. 

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

godzin miesięcznie. 

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

wymogami tych instytucji. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

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

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka. (Jeśli uczestnicy nie są osobami bezbronnymi i/lub w 

zależności od poziomu aktywności, to może być uważana za pozycję ogólnego 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 

 

Ten opis stanowiska w duszpasterstwie dokładnie odzwierciedla opis stanowiska- Członek   

 

Legionu Maryi  obecnie praktykowane w _________________________________________. 

                               (Nazwa parafii) 

 

 

__________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

Proboszcz        Data 


