
STATUT

ARCHIDIECEZJALNEGO STUDIUM PASTORALNEGO

DLA KAPŁANÓW

1. Podstawa prawna

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentach Kościoła (Optatam totius; Presbyterorum ordinis;

Pastores dabo vobis; Dyrektorium o posłudze i  życiu prezbiterów; Ratio fundamentalis institutionis

sacerdotalis),  decyzją  Arcybiskupa  Gnieźnieńskiego  zostaje  zatwierdzony  odnowiony  Statut

ustanowionego w dniu 21.08.1982 r. (Nr 3766/82/PR) „Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla

Kapłanów” (ASP).

2. Cele Studium

Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów istnieje w celu wsparcia stałej formacji kapłanów

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Priorytetami Studium jest życie prezbiterów w Chrystusie, ewangelizacja

kapłanów i przez kapłanów, integralność i ciągłość ich formacji, budowanie więzi życia i współpracy

między kapłanami, zindywidualizowane towarzyszenie prezbiterom w formacji i edukacji, wsparcie

kapłanów w trosce o chrześcijańską dojrzałość młodzieży i rodzin oraz w duszpasterstwie powołań do

prezbiteratu.

3. Ekipa ASP

Ekipę  Archidiecezjalnego  Studium  Pastoralnego  tworzy  dyrektor,  sekretarz  i  członkowie  Rady

Programowej, mianowani przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego na okres 3 lat, oraz moderatorzy grup

formacyjnych,  zatwierdzeni  przez  Arcybiskupa  Gnieźnieńskiego.  Kandydatów  do  ekipy  Studium

przedstawia  dyrektor.  Dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Programową  wypracowuje  założenia

programowe i kierunki działalności Studium, moderatorzy grup formacyjnych odpowiedzialni są za

organizację i przebieg formacji ASP, zaś sekretarz Studium kieruje pracami sekretariatu i gromadzi

akta Studium.

4. Prowadzący zajęcia formacyjne

Współpracownikami  Studium  są  kapłani,  osoby  konsekrowane  i  świeccy,  zarówno  z  archidiecezji

gnieźnieńskiej,  jak  i  spoza  niej  (z  różnych  ośrodków  duchowych,  pastoralnych  i  akademickich),

których doświadczenie, duchowość, wiedza i różne kwalifikacje stanowią pomoc w formacji ludzkiej,

duchowej, intelektualnej bądź pastoralnej kapłanów. 

5. Uczestnicy Studium

Do  udziału  w  spotkaniach  formacyjnych  są  zobowiązani  kapłani  pracujący  w duszpasterstwie  na

terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W spotkaniach Studium mogą uczestniczyć także inni kapłani, po

uprzednim zgłoszeniu się i opłaceniu swego udziału. 

6. Spotkania formacyjne ASP

Spotkania formacyjne ASP są prowadzone w sposób zróżnicowany i etapowy, a mianowicie:

- Rok duszpasterski neoprezbiterów (5 sesji formacyjnych w roku)

- Studium Pastoralne (cz. 1) dla kapłanów w 2-4 roku po święceniach (4 sesje)

- Rok indywidualnej formacji kapłanów w 5 roku po święceniach (z uwzględnieniem wskazań ASP)

- Studium Pastoralne (cz. 2) dla kapłanów w 6-8 roku po święceniach (4 sesje)



- Rok indywidualnej formacji w 9 roku po święceniach (z uwzględnieniem wskazań ASP)

- Spotkania przed posługą proboszczowską w 10 roku po święceniach (4 razy w roku)

- Skrutynium proboszczowskie (w 11 roku po święceniach)

- Sesja formacyjna dla wikariuszy po 10 roku kapłaństwa (raz w roku)

- Spotkanie proboszczów i administratorów parafii (w roku pierwszej nominacji)

-  Roczne  Studium  Proboszczowskie  dla  administratorów  i  proboszczów  parafii  po  pierwszej

nominacji (5 sesji w roku, organizowane co kilka lat)

- Sesja formacyjna dla proboszczów (raz w roku).

Szczegóły  oferty  formacyjnej  zawarte  są  w  założeniach  ASP  wypracowanych  przez  Radę

Programową  i  w  rocznym  programie  ASP,  który  wymaga  każdorazowo  zatwierdzenia  przez

Ordynariusza.

7. Obowiązki uczestników Studium

7.1. Uczestnicy Studium są zobowiązani do:

a) systematycznego i czynnego udziału w spotkaniach formacyjnych oraz współpracy w realizacji

celów ASP

b)  powiadamiania  moderatora  swojej  grupy  o  własnych  nieobecnościach  (z  dwudniowym

wyprzedzeniem)

c) indywidualnej pracy formacyjnej i edukacyjnej, z uwzględnieniem wskazań Studium

d) przystąpienia do skrutynium proboszczowskiego, wypełniając wymagania z nim związane

e) przestrzegania Statutu ASP

f) pokrywania kosztów działalności ASP.

7.2. Osobiste opłaty za udział w spotkaniach formacyjnych powinny być przekazane na początku roku

formacyjnego  (do  końca  września)  na  konto  Centrum  Edukacyjno-Formacyjnego  w  Gnieźnie  (z

dopiskiem: ASP). 

7.3.  Każdorazowa nieobecność  wikariuszy  wymaga usprawiedliwienia  na  piśmie,  które  podpisane

przez proboszcza, zostanie przesłane do sekretariatu ASP. 

7.4.  Nieusprawiedliwione  opuszczenie  zajęć  może  spowodować  brak  zaliczenia  roku  bądź  etapu

formacji. 

7.5. Szczegółowe zasady przygotowania do skrutynium proboszczowskiego określa odrębny dekret

arcybiskupa. 

8. Prawa uczestników Studium

Uczestnicy Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego mają prawo do:

a) uczestnictwa w różnych formach działalności ASP

b) otrzymywania informacji o pracach ASP

c) występowania z wnioskami i postulatami do ekipy ASP.

9. Przepisy końcowe

Siedzibą Studium jest Centrum Edukacyjno-Formacyjne AG w Gnieźnie (ul. Seminaryjna 2).
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