
 

 

 

DYKASTERIA DS. DUCHOWIEŃSTWA 

 

 

 

KURS FORMACYJNY 
2022 – 2023 

 

 

 

 

 

 Syn Wszechmogącego Boga jest tym, który 

potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, 

otoczony opieką i wychowywany.  
(Papież Franciszek, Patris corde, 5) 



W świetle nowego Ratio fundamentalis  
“Dar powołania kapłańskiego”,  

kurs jest skierowany do tych kapłanów, którzy 
kończą formację intelektualną w Rzymie i chcieliby: 

 

Wzrastać w świadomości bycia formatorem Ludu Bożego 
i zdobycia zdolności promowania duszpasterstwa 
powołaniowego w parafiach, w seminariach i innych 
strukturach diecezjalnych.  

Odczytać swoją historię życia poprzez rewizję wydarzeń 
w świetle otrzymanego daru powołania kapłańskiego 
oraz przyjęcia daru Ducha Świętego w celu 
wypracowania postawy bycia uczniem i stawania się na 
wzór Chrystusa Sługi i Dobrego Pasterza. 

Pogłębić swój wybór powołania kapłańskiego, motywacje 
i inne aspekty życia kapłańskiego i służebnego. 

 
- Świetna okazja aby zatrzymać się, przemyśleć, 
pogłębić i przyswoić nowe Ratio. 
- Czas na własny wzrost i na formację w służbie 
powołanym do kapłaństwa i duchowieństwu. 
- Radosne doświadczenie braterstwa i dzielenia się  
z księżmi pochodzącymi z innych krajów. 

 

 



PLAN KURSU 

 

Wprowadzenie. Powitanie,  
prezentacja, program. 
 
Moduł I: Prezbiter jako formator 
Całość procesu formacyjnego. 
Jezus Chrystus, wzór formatora. 
Formator w drodze. 
Profil idealny i profil rzeczywisty formatora.  
 
Moduł II: Osoba w procesie formacyjnym 
Rozwój osobowości. Koncepcja życia kapłańskiego. 
Formacja do dojrzałej uczuciowości, do czystości i do “samotności” kapłańskiej. 
Motywacje do kapłaństwa. Formacja człowieka wewnętrznego. 
Kryteria oceny zdatności do kapłaństwa. 
 
Moduł III: Cel formacji kapłańskiej 
Pasterz, sługa i kapłan: tożsamość posługi kapłańskiej. 
Prezentacja nowego Ratio fundamentalis i dokumentów na temat formacji. 
Historia seminariów. 
Ochrona osób niepełnoletnich. 
Zasadnicze principia formacji. 
Miłość pasterska wobec seminarzystów, ojcostwo i braterstwo formatorów. 
 
Moduł IV: Jak przebiega formacja 
Najczęściej spotykane problemy w formacji kapłańskiej. 
Statut, Regulamin i Projekt formacji całościowej. 
Wspólnota formacyjna i towarzyszenie w grupie. 
Celibat, ubóstwo i posłuszeństwo kapłańskie. 
Osobiste towarzyszenie osobie powołanej. 
Kierownictwo duchowe. 
Braterstwo kapłańskie i formacja permanentna. 
Pytania/odpowiedzi. 
Duszpasterstwo powołaniowe. 
Etap przygotowawczy. 
Etap bycia uczniem. 
Etap stawanie się na wzór Chrystusa. 
Etap syntezy powołaniowej. 
Podsumowanie kursu. 
 

 

 



Czas i miejsce 

Wykłady, pokrywające się czasowo z zajęciami w ośrodkach 

akademickich w Rzymie, odbędą się – w języku włoskim – od 

października 2022 do końca maja 2023, w siedzibie Dykasterii ds. 

Duchowieństwa (Piazza Pio XII, 3 – 2° piano). 
 

W każdy czwartek roku akademickiego, w dwóch grupach  

do wyboru: 

Grupa A: od 15:40 do 16:55 (początek 6 października) 

Grupa B: od 17:10 do 18:25 (początek 13 października) 

Kurs będzie odbywał się także w cztery soboty od 9:00 do 13:00. 

 

ZAPISY 

Miejsca są ograniczone: kapłani, którzy pragną uczestniczyć w 

kursie, są proszeni o zapisanie się, zwracając się bezpośrednio do 

Dykasterii ds. Duchowieństwa, prezentując:  

• List własnego Ordynariusza bądź Rektora Kolegium 

Papieskiego, adresowany do Jego Eminencji Księdza 

Kardynała Lazarro YOU HEUNG SIK, Prefekta Dykasterii ds. 

Duchowieństwa.  

• Dokumentacja dotycząca ukończenia studiów wyższych bądź 

inny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w studiach na 

Papieskich Uczelniach Wyższych lub w innych ośrodkach. 

• Fotografia do dokumentów. 

• Koszt kursu: 100 €. 
 

 

Więcej informacji na: 
 

Dicastero per il Clero, Piazza Pio XII, 3 

00120 Città del Vaticano 

Tel. 06/69882092 Fax: 06/69884845 

 

www.clerus.va 

prassiformativa@cclergy.va 

http://www.clerus.va/
mailto:prassiformativa@cclergy.va

