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RCIA ojciec chrzestny 
 

 Przegląd 

Sponsor towarzyszy osobie poszukującej chrześcijańskiej inicjacji. Rola ta jest sprawowana 

przez cały okres przygotowań do celebracji sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. RCIA sponsor 

pomaga poprzez osobistą obecność, aby połączyć osobę z całą parafią i Wspólnotą kościoła. 

Sponsor jest świadkiem charakteru moralnego, wiary i intencji osoby. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Oferuje informacje na temat codziennej praktyki wiary i dostarcza informacji o Kościele. 

 Oferuje opinię dla Dyrektora katechumenalnego RCIA o postępach w rozwoju wiary 

uczestnika. 
 Uczestniczy w procesie przygotowywania osoby na następne kroki w formacji. 
 Aktywnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii i bierze udział w obrzędach 

katechumenalnych w każdej fazie procesu. 
 Uczęszcza na RCIA sesje kiedy jest to możliwe. 
 Stara się być przyjacielem, towarzyszem, przewodnikiem i wzorem poprzez cały proces 

inicjacji, jak i poza nim. 

 
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 zaznajomiony z chrześcijańską inicjacją i nauką Kościoła katolickiego. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Jest gotów zobowiązać się do bycia towarzyszem danej osoby na okres trwania 

programu. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Ma postawę osoby pomocnej, wspierającej i niezagrażającej podczas pracy z ludźmi, 

którzy szukają inicjacji chrześcijańskiej. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 
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 Zdolność do komunikowania radości i dobroci tradycji katolickiej, przy jednoczesnym 

poszanowaniu doświadczeń i drogi wiary innych. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii  oraz programy obsługiwane przez Biuro formacji 

uczniów. 

 

 Grupa uczestników 

Ci, którzy szukają chrześcijańskiej inicjacji i inni Sponsorzy RCIA 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Dyrektor  RCIA katechumenalnych katechetów jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, 

nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Rok do trzech lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Mają bezpośredni wpływ na kształtowanie wiary tych, którzy szukają inicjacji chrześcijańskiej. 

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

miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i w spotkaniach, które wymagają obecności 

sponsora RCIA. 

 

 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 - RCIA sponsor ,  obecnie  

 

praktykowanego w ____________________________________. 

                                                       (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

____________________________________   __________________________________ 

Proboszcz        Data 


