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Koordynator studiów nad Pismem Świętym 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza Koordynator studiów nad Pismem Świętym koordynuje parafialne 

studiowanie Pisma Świętego, które prowadzi ludzi ku lepszego zrozumieniu Pisma Świętego, 

świadomości żywej obecności Boga w Piśmie Świętym i docenieniu jak Pismo Święte może być 

stosowane w życiu codziennym.  Poprzez osobiste studia, małe grupy dyskusyjne, wykłady i 

modlitwy, studiowanie Pisma Świętego zapewnia równowagę wiedzy, refleksji i zastosowania. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Określa, które części Pisma będą studiowane w trakcie programu. 

 Ustanawia harmonogram, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia programu. 

 Przygotowuje się do każdej sesji przez rozważania na temat wybranej części Pisma. 

 Może wzbogacić program studiowania Pisma Świętego przez zapraszanie prelegentów 

i/lub załączanie dodatkowych materiałów. 

 Zapewnia, żeby każdy uczestnik miał niezbędne materiały do wzięcia udziału w 

programie. 

 Opracowuje plan informacji o programie studiowania Pisma Świętego i rekrutacji 

uczestników. 

 Przygotowuje salę spotkań i wita uczestników, gdy przychodzą. 

 Prowadzi grupy poprzez czytania, jednocześnie wspierając i motywując uczestników do 

dyskusji. 

 Przewodniczy w modlitwach i tworzy atmosferę sprzyjającą otwartej komunikacji i 

pełnemu otwarciu się w wierze. 

 Współpracuje na bieżąco z proboszczem i/lub zespołem duszpasterskim w celu uzyskania 

doradztwa i wsparcia. 
 

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 znana w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest zaznajomiony z procesem i aspektami pedagogicznymi związanymi z koordynacją i 

prowadzeniem studiów nad Pismem Świętym. 
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 Posiada dobrą znajomość nauki Kościoła katolickiego, teologii i Pisma Świętego. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 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. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie dla Koordynatorów studiów nad Pismem 

Świętym. Inne szkolenie może być wymagane, wedle zaleceń proboszcza. 
 

 Grupa uczestników 

Osoby uczestniczące w programie studiów nad Pismem Świętym oraz Wspólnota parafialna. 

 

 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 

Bezpośrednio przyczyni się do rozwoju życia duchowego uczestników. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne. 

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

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariuszy, 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 
Jeśli duszpasterstwo ogólnego ryzyka zawiera czynności/obowiązki, które są uważane za z grupy wysokiego ryzyka, wedle 

kryteriów ustalonych w Instrukcjach dotyczących selekcji wolontariuszy - kryteria wysokiego ryzyka, wtedy ta pozycja zostanie 

uznana za pozycje wysokiego ryzyka. 

 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Koordynator studiów nad Pismem  

 

Świętym obecnie praktykowane w ____________________________________________. 

                                 (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


