
Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Planujący oprawę liturgii 

Obowiązuje od: 01/08/06 Page 1 of 3 GH-LEP 3.0 

Planujący oprawę liturgii 
 

 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza Planujący oprawę liturgii przygotowuje uroczystości liturgiczne w 

parafii. Piękno, jakość i stosowność miejsca, gdzie odprawiana jest liturgia, mają kluczowe 

znaczenie dla pełnego uczestnictwa całego zgromadzenia. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Zapewnia, że odpowiednie naczynia, szaty i artykuły są przygotowane, mając na uwadze 

podstawowe aspekty wizualne i materialne uroczystości świętego obrzędu. 

 Planuje układ wizualny by uwypuklić odprawianą liturgię (tj. kwiaty, zawieszenia, 

elementy stosowne do pory, ozdoby, itp.). 

 Zapewnia, że oprawa liturgii (aranżacja przestrzeni, meble, oświetlenie, dekoracje stałe, 

itp.) odpowiada estetycznej i rytualnej wizji parafii. 

 Jest dostępny do pomocy, wtedy, gdy potrzeba, przy przygotowaniu miejsca na odprawę 

świętych obrzędów i uroczystości liturgicznych. 

 Współpracuje z proboszczem i innymi członkami personelu parafii, integrując obszar 

swojej pracy z ogólnym wysiłkiem wspólnoty. 

 W pełni uczestniczy w liturgii, jako wzorowy członek zgromadzenia. 

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

diecezjalnym. 
 

Uwaga: Działalność/obowiązki tu wymienione mogą odnosić się również do ministrantów, 

członków Stowarzyszenia ołtarza, członków Towarzystwa kierowania ołtarzem. Proszę podać 

nazwę odpowiadającej pozycji w swojej parafii, w linijce na górze strony.  

 
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: 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Posiada estetyczne umiejętności, odpowiednie do tej pracy (np. w zakresie wykorzystania 

przestrzeni, koloru, światła, powierzchni, formy). 

 Jest w stanie rozpoznać implikacje estetyczno/artystyczne obrzędów liturgicznych i jak 

mogą one być realizowane w przestrzeni. 

 Jest wrażliwy na użytek kościoła, na cel uroczystości liturgicznych wspólnoty, a także 

prywatnych modlitw i refleksji. 

 Jest zaznajomiony z diecezjalnymi wytycznymi odnośnie oprawy i sztuki wizualnej w 

liturgii, a także szczególnych wymagań dla świętych obrzędów. 

 Jest zaznajomiony z rytuałem i teologicznymi implikacjami i znaczeniem pór roku i świąt 

w kalendarzu liturgicznym. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi i ma dobre umiejętności kierownicze.  

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Ma szacunek dla właściwego zachowania religijnej sztuki i architektury. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Nie ma grupy uczestników.  Będzie współpraca z zespołem duszpasterskim. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. (Ogólne ryzyko) 

Termin jednego roku z możliwością odnowienia (* Wysokie ryzyko) 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego parafii. 

Zwiększy osobisty rozwój wiary i lepsze zrozumienie liturgii w parafii. 

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

miesięcznie. 

Będzie miał dostęp do niezbędnych naczyń liturgicznych, szat, artykułów, mebli, ozdób, itp. 

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

To jest pozycji ryzyka ogólnego (pod warunkiem, że Planujący oprawę liturgii nie ma klucza 

i/lub prywatnego dostępu do pomieszczeń parafialnych*). 

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Planujący oprawę liturgii  

 

obecnie praktykowane w ___________________________________________. 

                                                                       (Nazwa parafii) 

  

 

____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


