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Koordynator zespołu żałoby 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza koordynator zespołu żałoby jest odpowiedzialny za duszpasterstwo 

pogrzebowe i wyznaczaniu celów będących odzwierciedleniem potrzeb parafii. Celem tego 

duszpasterstwa jest zapewnienie wsparcia dla tych, którzy są w żałobie. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje listę kontaktową Członków zespołu żałobnego. 

 Zapewnia, że wszelkie zmiany na liście Członków zespołu żałobnego są przekazywane 

niezwłocznie Parafialnemu komitetowi selekcji wolontariuszy. 

 Pod kierunkiem proboszcza lub jego pełnomocnika będzie rekrutować nowych członków 

zespołu żałoby, wedle potrzeb i będzie organizować wymagane szkolenia i bieżące 

orientacje. 

 Organizuje materiały i szkolenia, które są odpowiednie do tej posługi. 

 Oferuje na bieżąco aktywne wsparcie Członkom zespołu żałoby. 

 Zapewnia, że członkowie zespołu żałoby posiadają niezbędne informacje na temat osób 

pogrążonych w żałobie, w celu wykonywania swego zadania. 

 Nadzoruje, jakość i skuteczność wizyt Zespółu żałoby. 

 Identyfikuje, lub jest informowany przez proboszcza, parafian pogrążonych w żałobie i 

potrzebujących tej posługi, oraz posiada aktualną listę tych osób i listę wizyt. 

 Tworzy bibliotekę materiałów dla duszpasterstwa pogrzebowego i innych związanych z 

nim materiałów, które mogą być używane przez Członków zespołu żałoby i pogrążone w 

żałobie rodziny. 

 Dokona pierwszego kontaktu z parafianami zwracającymi się o pomoc i przydzieli 

stosownych członków zespołu. 

 Będzie planować, organizować i prowadzić regularne spotkania. 

 Będzie odwiedzał parafian, wraz z Członkami zespołu żałoby, na zasadzie rotacji. 

 Zapewnia, że co najmniej dwoje dorosłych wolontariuszy jest obecnych podczas całego 

czasu wizyt z osobą w żałobie. 

 
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: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

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

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znana w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Ma wrażliwość i zrozumienie dla smutku, straty i żałoby. 

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

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Posiada dobre umiejętności słuchania, wczuwania się oraz dobrego oceniania. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Dobrze znosi smutek, łzy i intensywne emocje. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Musi przejść szkolenie związane z żałobą lub jego odpowiednik zatwierdzony przez proboszcza. 
 

 Grupa uczestników 

Członkowie zespołu żałoby, osoby w żałobie i ich rodziny/znajomi. 

 

 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 rozwijać umiejętności duszpasterskie. 

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

awansowania kariery. 

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. 
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 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. 
 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 
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obecnie praktykowane w ___________________________________________. 

                                           (Nazwa parafii) 

 

 

__________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 
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Proboszcz        Data 


