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Przewodniczący Duszpasterskiej rady parafialnej 
 

 Przegląd 

Duszpasterska Rada parafialna jest organem doradczym, który współdziała z proboszczem we 

wszystkich kwestiach dotyczących duszpasterskiego życia parafii. Duszpasterska Rada 

parafialna angażuje kapłanów i inne osoby we wspólną analizę i rozwiązywania dla pastoralnych 

potrzeb parafii, w celu ułatwienia planowania duszpasterskiego dla parafii, w zgodzie z prawem 

uniwersalnym i danego Kościoła. Przewodniczący Duszpasterskiej rady parafialnej zapewnia 

kierownictwo i organizację duszpasterskiej Rady parafialnej.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Jest odpowiedzialny za planowanie spotkań, przygotowanie porządku obrad w 

porozumieniu z proboszczem i przewodniczenie posiedzeniom. 

 Przechowuje listę bieżących członków Duszpasterskiej rady parafialnej. 

 Zapewnia, że wszelkie zmiany na liście członków Duszpasterskiej rady parafialnej są 

przekazywane Parafialnemu komitetowi selekcji wolontariuszy. 

 Współpracuje z proboszczem w tworzeniu i przeglądzie planu duszpasterskiego w 

parafii. 

 Ma bieżący i otwarty dialog z parafianami i duszpasterzami odnośnie potrzeb 

duszpasterskich wspólnoty parafialnej. 

 Jest zaznajomiony z dokumentami Kościoła, które pomagają zrozumieć wizję Kościoła i 

specyfikę parafii. 

 Pomaga duszpasterzom parafii w realizacji planu duszpasterskiego w parafii. 

 Przewodniczy posiedzeniom Duszpasterskiej rady parafialnej i jej podkomitetów. 

 Komunikuje się i współpracuje z różnymi koordynatorami duszpasterstwa. 

 Przewodniczący, jeśli jest niedostępny do przewodniczenia w spotkaniu Rady 

duszpasterskiej, jest odpowiedzialny za powiadomienie proboszcza, który wyznaczy 

innego członka do przewodniczenia w spotkaniu. 

 Przestrzega poufności spraw odnoszących się działania Duszpasterskiej rady parafialnej. 

 
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 

 Zarejestrowany i w dobrej kondycji wobec z Kościoła, proboszcza i wspólnoty. 

 Musi mieć, co najmniej 21 lat.  

 Musi mieć, co najmniej 2 lata doświadczenia, jako członek Rady duszpasterskiej parafii 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 



Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Przewodniczący Duszpasterskiej rady parafialnej 

Obowiązuje od: 01/08/06 Page 2 of 3 G-PPCC 3.0 

 Ma zrozumienie zobowiązania wobec Kościoła w znaczeniu wyrażonym w naukach 

Kościoła. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierowania, organizacji i podejmowania decyzji. 

 Ma zrozumienia charakterystycznych cech parafii, duszpasterstwa i ludzi. 

 Powinien mieć duchowe i czasowe możliwości konieczne do rozpoznania potrzeb parafii 

i świadczenia odpowiednich usług w związku z tymi potrzebami. 

 Powinien posiadać umiejętność współpracy, komunikacji interpersonalnej i procesu 

grupy. 

 Dodatkowe umiejętności, które byłyby dodatkowym atutem to studia teologiczne 

zwłaszcza teologii Kościoła, historia kościoła, formacja duszpasterstwa, itp. 

 Jest chętny do stałego uczestnictwa w formacji. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Ma zdolność do słuchania i artykulacji tego, co usłyszał. 

 Musi być elastyczny i mieć dobre umiejętności relacji. 

 Pragnie rozwoju duchowego i jest otwarty na modlitwę i reflekcje. 

 Ma zdolność do motywowania i wspierania innych. 

 

 Orientacja i szkolenia 
Standardowy program orientacyjny parafii i i znajomość przepisów Archidiecezji Toronto oraz 

konstytucji lub statutu w parafii. 
  
 Grupa uczestników 

Parafianie, członkowie Duszpasterskiej rady parafialnej i wszyscy zaangażowani w 

duszpasterstwo na parafii. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Mają bezpośredni wpływ na decyzje duchowe w parafii. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne. 

Będą dalej rozwijać własny rozwój duchowy. 

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

miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 
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 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. 
 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji wolontariusza- Przewodniczący  

 

Parafialnej rady duszpasterskiej obecnie praktykowane w ________________________________. 

                                                                                  (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


