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Lider/przewodniczący Liturgii Słowa z dziećmi 
 

 Przegląd 

Lider/przewodniczący Liturgii Słowa z dziećmi ułatwia celebrację liturgii słowa Bożego dla dzieci 

odpowiednio dla ich poziomu zrozumienia i poziomu uczestnictwa.  Liturgia słowa z dziećmi jest 

odpowiednio dostosowana by odnosić się do życia i doświadczenia dzieci, przygotowując je do 

pełnego uczestnictwa w Liturgii. To daje im możliwość odbierania i reagować na niedzielne 

czytania.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Przygotowuje się do każdej liturgii przeglądając materiał przed lekcją. 

 Zapewnia, że pomieszczenie jest gotowe przed rozpoczęciem mszy i posprzątane po mszy. 

 Eskortuje dzieci ze spotkania niedzielnego na miejsce spotkania przed ogłoszeniem Słowa. 

 Zapewnia, że dzieci wracają do zgromadzenia po homilii. 

 Jest obecny i przewodniczy podczas część Liturgii dla dzieci wedle wytycznych w 

materiałach kościelnych. 

 Prowadzi dzieci w modlitwie wedle formatu określonego w podręczniku. 

 Współpracuje z koordynatorem duszpasterstwa na bieżąco, zazwyczaj raz w miesiącu, by 

otrzymywać sugestie i opinie na temat obecnych i przyszłych niedzielnych Liturgii Słowa. 

 Jest obecny przy planowaniu spotkań gdy jest to wymagane.  

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

 Nadzoruje wolontariuszy, którzy mogą być obecni. 

 Zapewnia, że co najmniej dwóch dorosłych wolontariuszy jest obecnych przez cały czas 

podczas Liturgii Słowa dla dzieci. 
 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa 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 zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat. 

 Jest zaznajomiony z Liturgią i naukami Kościoła katolickiego. 

 Posiada umiejętności dobrych relacji i efektywnego komunikowania się z innymi, 

szczególnie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 

 Posiada dobre umiejętności prezentacji.  

 Ma zdolność do organizacji zebrań i zna dynamikę zespołu. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 
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 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Pragnie rozwijać głębsze zrozumienie i docenienie obrzędu liturgicznego, właściwe do 

Liturgii Słowa. 

 Ma chęć do pracy z proboszczem, Koordynatorem liturgii dla dzieci oraz innymi 

nauczycielami dla zapewnienia, że praca duszpasterska jest prowadzona wydajnie, przy 

odpowiednim wystroju i z szacunkiem. 

 Ma postawę osoby pomocnej, wspierającej i niezagrażającej w pracy z dziećmi i ich 

rodzicami. 

 Sprawuje posługę w taki sposób, by była dodatkiem do modlitwy i uczestnictwa wspólnoty. 

 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 oferowane przez Koordynatora 

duszpasterstwa i Biuro formacji uczniów. 
 

 Grupa uczestników 

Dzieci i młodzież, którzy uczestniczą w Liturgii Słowa dla dzieci, pomocnicy/wolontariusze Liturgii 

Słowa dla dzieci. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

W Koordynator Liturgii Słowa dla dzieci lub ______________ jest pierwszą instancją oferującą 

wsparcie nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego dzieci w parafii. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze, szkoleniowe oraz organizacyjne. 

Zwiększy osobisty rozwój wiary i lepsze zrozumienie liturgii w parafii. 

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

awansowania kariery. 

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 

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. 
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 Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji wolontariusza Lider/przewodniczący  

 

Liturgii Słowa z dziećmi  obecnie praktykowane w _______________________________________. 

                                                                 (Nazwa parafii) 

 

____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    _________________________________ 

Proboszcz        Data 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

 


