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Dekret 

 

Mając na uwadze wskazania zawarte w dokumentach Kościoła powszechnego              

i partykularnego oraz obowiązującą praktykę w diecezji kieleckiej, a także nowe 

wyzwania przed którymi stoi posługa kapłańska, postanawiam: 

od 1 września 2018 r. stała formacja prezbiterów diecezji kieleckiej kształtować się 

będzie w sposób określony poniżej i właściwy dla danej grupy prezbiterów: 

 

I. Wszyscy prezbiterzy 

 

1. Wszyscy prezbiterzy, zarówno zatrudnieni, jak i niezatrudnieni                          

w duszpasterstwie, raz do roku, mają obowiązek uczestniczyć w trzydniowych 

rekolekcjach. 

 

2. Księża emeryci mają obowiązek uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych       

w Domu Księży Emerytów. 

 

3. Raz na dwa lata, prezbiterzy diecezji kieleckiej, zobowiązani są do odprawienia 

rekolekcji w jednym z domów rekolekcyjnych Diecezji Kieleckiej (w Centrum 

Dialogu w Skorzeszycach, w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Koinonia             

św. Pawła, w Domu Pielgrzyma przy klasztorze Sióstr Norbertanek                   

w Imbramowicach, w Ośrodku Rekolekcyjnym „Wyspa” k. Buska-Zdroju,         

w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Rabce-Zdroju. 

 

4. Prezbiterzy uczestniczący w rekolekcjach poza diecezją, są zobowiązani           

w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekolekcji, do przekazania Ojcu 

Duchownemu Kapłanów Diecezji Kieleckiej, zaświadczenia o ich odprawieniu. 

 



5. Wszyscy prezbiterzy diecezjalni i zakonni są zobowiązani ponadto do udziału        

w dekanalnych i rejonowych dniach skupienia, pielgrzymkach kapłanów, 

Diecezjalnym Dniu Kapłańskim oraz konferencjach rejonowych. 
 

6. Wszyscy prezbiterzy, diecezjalni i zakonni, którzy katechizują w szkole, są 

zobowiązani do udziału w spotkaniach organizowanych przez Wydział 

Katechetyczny. 

 

 

II. Neoprezbiterzy 
 

1. Prezbiterzy rozpoczynający posługę kapłańską, są zwolnieni z dodatkowych 

form kształcenia intelektualnego. 

 

2. Neoprezbiterzy, pod kierunkiem dotychczasowego ojca duchownego rocznika, 

są zobowiązani do uczestnictwa w dniach skupienia swojego rocznika oraz do 

uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich. 

 

 

III. Prezbiterzy roczników święceń II-XV 

 

1.  Prezbiterzy, od II do XV roku kapłaństwa, są zobowiązani do uczestnictwa             

w kilkudniowym dorocznym spotkaniu poświęconemu aktualnym zagadnieniom 

pastoralnym. 

 

2.  II-III rok kapłaństwa 
 

Prezbiterzy są zobowiązani do uczestnictwa w dwuletnim studium wikariuszowskim. 

Prezbiterzy, którzy uzyskali co najmniej licencjat kościelny w dziedzinie teologii, 

prawa kanonicznego lub filozofii, są zwolnieni z uczestnictwa w studium 

wikariuszowskim i z egzaminu wikariuszowskiego. 

 

3.   V rok kapłaństwa 
 

Pod koniec V roku kapłaństwa, na podstawie ukończonego studium                          

wikariuszowskiego oraz uczestnictwa w przewidzianych spotkaniach formacyjnych       

o charakterze pastoralnym i duchowym, Wydział ds. Stałej Formacji Duchowieństwa 

wydaje zaświadczenie o ukończeniu na tym etapie kształcenia przewidzianego dla 

księży, co jest równoznaczne z zaliczeniem egzaminu wikariuszowskiego. 

 

4.  XIV-XV rok kapłaństwa 
 

Prezbiterzy są zobowiązani do uczestnictwa, dwa razy do roku, w zajęciach 

przygotowujących do egzaminu proboszczowskiego. Egzamin proboszczowski należy 

złożyć pod koniec XV roku kapłaństwa. Z egzaminu proboszczowskiego zwolnieni są 

księża posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy z teologii, prawa 

kanonicznego lub filozofii, a także z dziedzin wchodzących w zakres egzaminu 

proboszczowskiego 



IV. Prezbiterzy powyżej XV roku kapłaństwa 
 

Prezbiterzy po złożonych egzaminach wikariuszowskich i proboszczowskich 

niebędący jeszcze proboszczami, kontynuują swoją formację według zasad 

wskazanych dla wszystkich prezbiterów. 
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