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Koordynator grupy modlitwy 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza koordynator grupy modlitwy nadzoruje i wspiera grupy modlitewne. 

Grupy modlitewne zbierają się na bieżąco w celu modlitwy, refleksji, czytania Pisma Świętego i 

dzielenia się osobistymi doświadczeniami. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje listę kontaktów członków grupy modlitewnej i tych zainteresowanych 

przystąpieniem do niej. 

 Planuje, rozwija i inicjuje spotkania grupy modlitwy, przez umawianie prezenterów, 

duchownych i innych gości. 

 Koordynuje i wspiera inne działania związane z grupą modlitwy. 

 Rozwija się i promuje specjalne spotkania grupy modlitewnej w parafii. 

 Dzieli się z proboszczem informacjami o wszelkich duchowych potrzebach uczestników. 

 Zachęca uczestników do aktywnego udziału w modlitewnych spotkaniach grupy. 

 Współpraca z Katolickim charyzmatycznym konsulem odnowienia (CCRC) w celu 

stałego wsparcia i ukierunkowania. 

 Zapewnia, że odpowiednie materiały są dostępne dla programu i polecam zakup 

potrzebnych proboszczowi. 

 Przestrzega poufności prywatnych spraw uczestników. 

 
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 21 lat.  

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Musi mieć dobre zrozumienie i zobowiązanie do zasad Katolickiego charyzmatycznego 

konsulatu odnowienia (CCRC). 

 Musi mieć znajomość Pisma Świętego i nauki Kościoła katolickiego. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 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. 

 Jest modlitewnym liderem, który jest otwarty na studium Pisma Świętego i teologii i jest 

chętny do pogłębienia własnego życia duchowego. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Szanuje prywatność i godność niemogących opuszczać swoich domów. 

 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 orientacji parafii. 
Katolickie charyzmatyczny konsul odnowienia (CCRC) prowadzi Seminarium życia w Duchu. 

 

 Grupa uczestników 

Członkowie grupy modlitwy i inni zainteresowani dołączeniem do grupy modlitewnej. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

 Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do życie duchowego wspólnoty parafialnej. 

Będzie mieć bezpośredni wpływ na budowanie wspólnoty w parafii. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze, komunikacji i organizacji. 

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

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

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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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Koordynator grupy modlitwy  

 

obecnie praktykowanej w _________________________________________. 

                                        (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


