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Członek zespołu żałoby 
 

 Przegląd 

Członek zespołu żałoby udziela wsparcia tym, którzy są w żałobie.  Kościół wzywa każdego 

członka w Chrystusie do udziału w duszpasterskim pocieszeniu; do opieki nad umierającym i do 

pocieszania wszystkich, którzy są pogrążeni w smutku. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Zapewnia duchowe wsparcie osobom pogrążonym w smutku. 

 Jest w stanie pokierować do agencji lokalnych pomagających osobom w żałobie. 

 Jest poinformowany o parafianach w żałobie i odwiedza ich zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Koordynatora zespołu żałoby. 

 Wykazuje, w ramach swoich możliwości, opiekuńczość przez praktyczną pomoc 

parafianom. 

 Utrzymuje regularny kontakt z żałobnikami, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Koordynatora zespołu żałoby. 

 Może pomóc w wysyłaniu kart z kondolencjami.  

 Prowadzi rejestr wszystkich kontaktów z żałobnikami i przekazuje go do Koordynatora 

zespołu żałoby. 

 Będzie odwiedzał w zespołach dwuosobowych. 

 
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 ochrzczonym członkiem Kościoła katolickiego w dobrym stanie. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Ma wrażliwość i zrozumienie dla smutku, straty i żałoby. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 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. 

 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 

Inni członkowie zespołu żałoby, żałobnicy i ich rodziny/znajomi. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator zespołu żałoby jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do życia duchowego Wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności duszpasterstwa. 

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. 

 

 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. 
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Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 
 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Członka zespołu żałobnego  

 

obecnie praktykowane w ____________________________________________. 

                                       (Nazwa parafii) 

 

_____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


