
STATUT WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM
DUCHOWNEGO W CZESTOCHOWIE

Wprowadzenie

Diecezja częstochowska została utworzona na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z
dnia 28 października 1925 roku wydanej przez papieża Piusa XI. Początkowo klerycy kształcili
się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszkając przy
wspólnocie 00. Bernardynów w Krakowie. Pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina
celem kształcenia przyszłego duchowieństwa nowej struktury organizacyjnej zakupił teren przy
ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie, gdzie od 1930 roku mieszkali seminarzyści. W 1991 roku
Seminarium Diecezji Częstochowskiej przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy do nowego
budynku, który został uroczyście poświęcony przez papieża św. Jana Pawła II w dniu 15
sierpnia 1991 roku. Dnia 25 marca 1992 roku nastąpił nowy podział diecezji w Polsce. Wraz z
bullą Totus Tuus Poloniae Populus została ustanowiona Metropolia Częstochowska, w skład
której weszły archidiecezja częstochowska, diecezja radomska i diecezja sosnowiecka.
Diecezja sosnowiecka powstała z terenów dotychczasowych diecezji częstochowskiej,
kieleckiej i krakowskiej. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec,
pierwszym biskupem został ks. dr Adam Śmigielski, Jako katedrę wybrano sosnowiecki kościół .
pw. Wniebowzięcia NMP, a patronami diecezji sosnowieckiej zostali św. Brat Albert
Chmielowski i św. Rafał Kalinowski. Przyszli kapłani nowej Diecezji Sosnowieckiej odbywali
swoją formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, w budynku
przy ul. Bernardyńskiej. 3 w Krakowie. W 2013 roku na mocy komunikatu Kongregacji ds.
Duchowieństwa i według wzajetnnej umowy Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Sosnowieckiej przeniosło swoją siedzibę do budynku przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie.

Obecnie, biorąc pod uwagę doświadczenie współpracy, zmniejszającą się ilość
seminarzystów i wspólne powiązania w ramach jednej prowincji kościelnej, pojawia się
potrzeba erygowania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w
Częstochowie - wspólnego dla formacji kandydatów do kapłaństwa, zarówno z terenu diecezji
sosnowieckiej, jak i archidiecezji częstochowskiej. Po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską
erygowania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i po zatwierdzeniujego
Statutu, postanawia się utworzyć na mocy dekretu zainteresowanych biskupów Wyższe
Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji
sosnowieckiej w Częstochowie (zwanym dalej w tekście Wyższe Międzydiecezjalne
Seminarium), które oprócz przepisów Kodeksu prawa kanonicznego, odpowiednich
dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski;, rządzi się następującym
Statutem.' -

Rozdział I
Przepisy wstępne

Artykuł 1
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium jest instytucją, w której kandydaci do kapłaństwa
przygotowują się do świętej posługi. Najwyższy nadzór nad formacją seminaryjną, zgodnie z
Konstytucją apostolską Praedicate Evangelium z 2022 roku ~ma~~je Dykasteria ds.
Duchowieństwa, przy pozostawieniu prawa Dykasterii ds. Kult ·;l~d~cji do nadzoru w
sprawach organizacyjnych w zakresie studiów akademickich z ti!i : :gii.
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Artykuł 2
Celem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium jest zapewnienie seminarzystom
właściwej formacji integralnej (ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej). Studia -
filozoficzno-teologiczne odbywają oni we współpracy z odpowiednim Wydziałem
Teologicznym. Seminarzyści w ramach formacji początkowej przygotowują sią do przyjęcia
święceń diakonatu i prezbiteratu zgodnie z dyrektywami zawartymi w Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis z 8 grudnia 2016 roku, opracowanym przez Kongregację ds.
Duchowieństwa, oraz dyrektywami Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia z dnia 10
kwietnia 2021 roku. Szczegółowy program formacji i różnych etapów studiów zostanie zawarty
w Regulaminie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium.

Artykuł 3
Siedziba Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium znajduje się w Częstochowie przy ul.
Św. Barbary 41,42-226 Częstochowa.
Urzędowa nazwa brzmi: Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie.
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium znajduje się w budynku będącym własnością
archidiecezji częstochowskiej przy ul. św. Barbary 41.
Patronami Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium są NMP Częstochowska i św. Józef.

Artykuł 4
Biskupi diecezjalni obydwu diecezji mają obowiązek zatroszczyć się o zapewnienie środków
niezbędnych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium. Szczegółowo sprawy ekonomiczne, udział każdej diecezji w utrzymaniu budynku
i seminarzystów będzie regulowany przez Aneks gospodarczy, który będzie podlegał corocznej
weryfikacji i aktualizacji, stosownie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i ilości
seminarzystów obydwu diecezji. Przygotowaniem Aneksu i jego modyfikacjami zajmie się
Rada Ekonomiczna Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium, w skład której wchodzą:
rektor, wicerektor, ekonom archidiecezji częstochowskiej i ekonom diecezji sosnowieckiej.
Rada Ekonomiczna ma obowiązek zebrać się raz w roku, w terminie wyznaczonym przez
rektora, przygotować Aneks, który należy przedstawić do zatwierdzenia biskupom
diecezjalnym. W spotkaniu Rady Ekonomicznej ma uczestniczyć ekonom Seminarium, który
jednocześnie pełni funkcję zarządcy budynku, w którym znajduje się Wyższe
Międzydiecezjalne Seminarium. Jego obowiązkiem jest przedstawić Radzie bieżące sprawy i
wydatki związane z działalnością Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium.

Artykuł 5
Wyższe Międzydiecezja1ne Seminarium wraz z momentem jego erygowania posiada
osobowość prawną kościelną zgodnie z kan. 238 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego, a także
osobowość prawną cywilną, zgodnie z art. 8, u. 1, nr 9 Ostawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku.

Rozdział II
Rola Rady Biskupów w zarządzaniu Seminarium

Artykuł 6
Podstawowa odpowiedzialność za życie i działalność formacyjną w Wyższego Seminarium
Międzydiecezjalnego spoczywa na biskupach diecezjalnych
zgodnie z dyspozycjami i normami zawartymi w Kodeksie praw '
przepisami wydanymi przez Stolicę Apostolską i Konferencję EiS'i
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Artykuł 7
Biskupom przysługuje:
§l nominowanie rektora i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Dykasterię ds.-
Duchowieństwa;
§2 nominowanie wicerektora, koordynatorów różnych etapów formacyjnych,
odpowiedzialnych za poszczególne wymiary formacyjne, ojców duchownych, ekonoma,
spowiedników i wykładowców;
§3 przedstawienie Statutu i jego ewentualnych zmian, aby mogły zostać zatwierdzone przez
Dykasterię ds. Duchowieństwa;
§4 zatwierdzanie Regulaminu seminaryjnego;
§5 zatwierdzanie każdej ewentualnej rewizji zarówno Statutu, jak i Regulaminu seminaryjnego;
§6 ocena relacji rocznej przygotowanej przez rektora;
§7 zatwierdzanie rocznego budżetu początkowego i końcowego oraz aktualizowanie wkładu
finansowego poszczególnych diecezji na potrzeby Seminarium.

Rozdział III
Wspólnota formatorów Wyższego-Międzydiecezjalnego Seminarium

Artykuł 8
§l. Wspólnotę fonnatorów tworzą wybrani i dobrze przygotowani kapłani, oddelegowani do .
współpracy w delikatnej misji formowania przyszłych prezbiterów. Ważne jest, aby fonnatorzy
poświęcili się wyłącznie temu zadaniu, mieszkając w Seminarium. Grupa fonnatorów nie
stanowi jedynie jakiejś konieczności instytucjonalnej, lecz jest przede wszystkim prawdziwą i
właściwą wspólnotą wychowawczą, która świadczy zgodnie i wymownie o wartościach
właściwych posłudze kapłańskiej.

§2. Grono fonnatorów tworzą kapłani wybrani w sposób wolny przez biskupów diecezjalnych.
Dekrety nominacyjne na poszczególne funkcje podpisują wspólnie metropolita częstochowski
i biskup sosnowiecki.

§3. Pierwszym i bezpośrednim odpowiedzialnym Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium
jest rektor, mianowany na sześcioletnią kadencję przez metropolitę częstochowskiego i biskupa
sosnowieckiego. Do wspólnoty fonnatorów należą rektor, wicerekter, koordynatorzy każdego
z wymiarów formacji, odpowiedzialni za poszczególne jej etapy, ojcowie duchowni i ekonom.
poszczególne. Rektor obejmuje swój urząd składając przed ordynariuszami częstochowskim i
sosnowieckim Wyznanie wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską.

§4. Z reguły funkcję rektora i wicerektora sprawują kapłani z obu diecezji w sposób
naprzemienny. Gdy rektorem jest kapłan z jednej. diecezji, urząd wicerektora powierza się
kapłanowi z drugiej diecezji. Koordynatorem każdego z wymiarów fonnacji może być
kandydat z archidiecezji częstochowskiej lub diecezji sosnowieckiej. Przy mianowaniu dwóch
koordynatorów stosuje się zasadę, że mianuje się ich według miejsc inkardynacji (jednego z
archidiecezji częstochowskiej, a drugiego z diecezji sosnowieckiej). Przy mianowaniu trzech
lub więcej koordynatorów biskupi diecezjalni ustalają kandydata lub kandydatów w ten sposób,
aby zachować równowagę fonnatorów inkardynowanych w obu diecezjach.

§5. Ze względu na specyfikę i sprawy własnościowe budynku Wy·
Seminarium mianowanym ekonomem jest zawsze prezbiter i'"
częstochowskiej.



§6. Ojciec duchowny jest postacią o dużym znaczeniu wśród formatorów. W zależności od
okoliczności można mianować jednego lub więcej ojców duchownych. Biorąc pod uwagę
specyfikę Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium mianuje się zwykle dwóch lub więcej -
prezbiterów pochodzących z obu diecezji.

§7. Formatorzy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium winni ze sobą ściśle
współpracować, zachowując łączność z biskupami diecezjalnymi. Współpraca ta ma być
znakiem jedności, komunii, braterstwa kapłańskiego i miłości chrześcijańskiej.

§8. Utrata urzędu moderatora Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium następuje w sposób
określony w kan. 184-196 -,Kodeksu prawa kanonicznego. Arcybiskup metropolita
częstochowski i biskup sosnowiecki mogą wspólnie odwołać rektora lub wicerektora z
powierzonych im urzędów tylko z ważnych .powodów, po wysłuchaniu Rady Wyższego
Międzydiecezjalnego Seminarium. Usunięcie innych formatorów może nastąpić ze słusznej
przyczyny, w opinii obu biskupów diecezjalnych.

Artykuł 9
Rektor
§1. Rektor jest odpowiedzialny za całokształt formacji w Wyższym Międzydiecezjalnym
Seminarium i występuje w jego imieniu w załatwianiu wszelkich spraw dotyczących osób i
jego funkcjonowania.

§2. Do zadań powierzonych rektorowi należy:
l ° przewodniczenie wspólnocie formatorów i troska o ich formację permanentną;
2° uczestniczenie w spotkaniach z kandydatami do Wyższego Międzydiecezjelnego
Seminarium;
3° codzienne zarządzanie Seminarium i koordynowanie działań formacyjnych;
4° troska o właściwą i integralną formację kandydatów do kapłaństwa gwarantującą wymiary
ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski;
5° troska, aby poszczególni formatorzy, zgodnie z powierzonymi im funkcjami towarzyszyli
seminarzystom w sposób odpowiedni i kompetentny. Ponadto zapewnienie seminarzystom
możliwości osobistych spotkań, gdy o nie proszą lub rozmowy z nimi o sprawach szczególnie
ważnych;
6° towarzyszenie seminarzystom, aby z wielkodusznym i dyspozycyjnym sercem realizowali
wskazania Programu formacji kapłańskiej i Regulaminu seminarium;
7° we wspólnocie z innymi formatorami ocena okresowa intencji kandydatów do kapłaństwa,
ich integralnego procesu formacyjnego i zdatności do pełnienia świętej posługi;
8° przedłożenie zainteresowanemu biskupowi diecezjalnemu opinii o kandydatach, którzy
zamierzają przyjąć posługi oraz święcenia diakonatu lub prezbiteratu;
9° troska, wraz z koordynatorem wymiaru intelektualnego, aby wykładowcy właściwie
wypełniali swoje zadania zgodnie z przepisami Programu formacji. kapłańskiej i regulaminu
Seminarium.

§3. Rektor spełnia obowiązki proboszcza wobec wszystkich osób przebywających w
Seminarium, z wyjątkiem spraw małżeńskich, z zachowaniem kan. 985 Kodeksu prawa
kanonicznego. Ponadto rektor posiada prawa i obowiązki właściwe rektorom kościołów
zgodnie z kan. 556n Kodeksu prawa kanonicznego. Jest równiei~,' iedzialny za kościół
seminaryjny pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego' Kapłana oraz za
wszystkie kaplice i oratoria znajdujące się w budynku Semina Jl
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§4. Rektor corocznie przedstawia Dykasterii ds. Duchowieństwa i biskupom diecezjalnym
sprawozdaniez działalności Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium.

§5. Rektor każdego roku zobowiązany jest do przesłania także do Kurii biskupiej obu diecezji
dokumenty dotyczące seminarzystów, którzy ukończyli formację początkową i otrzymali
święceniakapłańskie.

§6. Rektor może w poszczególnych przypadkach delegować wypełnienie swoich obowiązków
wicerektorowi lub jednemu z koordynatorów, którzy mają działać w granicach otrzymanego
zlecenia.

Artykuł 10
Wicerektor
§1. Wicerektor jest najbliższym współpracownikiem rektora. Do niego należy, z
należytą dyskrecją, wspieranie rektora w jego posłudze. Zastępuje on rektora w
przypadku nieobecności lub w 'sprawach powierzonych mu w szczególny sposób.
Nominacja wicerektora dokonuje się według procedury przewidzianej w Art. 8 §§ 2-4
Statutu.

§2. Wicerektor w sposób szczególny jest odpowiedzialny za realizację początkowego
programu formacji kapłańskiej i przestrzeganie Regulaminu Seminarium.
W ramach swoich obowiązków wicerektor, jako koordynator intelektualnego wymiaru
formacji, zabiega o dobrą współpracę z Wydziałem Teologicznym.
Do szczególnych zadań wicerektora w tym zakresie należy:
l ° opracowanie planu studiów filozoficzno-teologicznych do zatwierdzenia przez
kompetentne władze kościelne;
2° czuwanie ze szczególną uwagą nad intelektualnym przygotowaniem seminarzystów
oraz nad wierną zgodnością przekazywanej im wiedzy ze wskazaniami Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła;
3° koordynowanie prac Sekretariatu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium,
zajmującego się studiami kandydatów do kapłaństwa.

Artykuł 11
Koordynatorzy
§l. Koordynatorami każdego z wymiarow formacji i .odpowiedzialnymi za
poszczególne jej etapy są formatorzy seminarzystów w powierzonych i specyficznych
im dziedzinach.
Ich nominacja następuje w trybie przewidzianym w Art. 8 §§ 2-4 Statutu.
Ponieważ opieka nad wymiarem duchowym jest powierzona ojcu duchownemu, a nad
wymiarem intelektualnyrnwicerektorowi, zadaniem innych koordynatorów jest troska
o wymiar ludzki i duszpasterski formacji.

§2. Koordynator ludzkiego wymiaru formacji, we współpracy z innymi kompetentnymi
osobami (w dziedzinie psychologii, sportu, medycyny itp. 'e starał się o
stworzenie atmosfery wspólnotowej wśród seminarzystów ~~ntegralnemu
wzrostowi ich osobowości. ~
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§3. Koordynator duszpasterskiego wymiaru formacji towarzyszy seminarzystom
w nabywaniu apostolskiego ducha, zdolnego rozeznać obecność i działanie Boga w
sercach i życiu ludzi. W tym celu utrzymuje kontakt z odpowiedzialnymi wspólnot, w -
których seminarzyści realizują swoje duszpasterskie doświadczenia.

§4. Odpowiedzialni za poszczególne etapy fonnacji towarzyszą seminarzystom na
etapie propedeutycznym, bycia uczniem, upodabniania się do Chrystusa i syntezy
powołani owej .
Kapłani ci mają za zadanie opiekować się kandydatami do kapłaństwa, poprzez wierne
iosobiste im towarzyszenie, a także poprzez planowanie okresowych spotkań
weryfikacyjnych i wspieranie na poziomie indywidualnym i wspólnotowym.
Ponadto, poprzez regularne spotkania formacyjne, organizowane w harmonii
z poszczególnymi etapami formacji, ukazują życie -i posługę kapłana w sposób
integralny i szczegółowy, odwołując się do nauczania biblijnego, patrystycznego i
Magisterium Kościoła. Nie mniejszą wagę przywiązują do ukazywania konkretnego
życia kapłana i dzisiejszego kompleksowego apostolatu poprzez przypominanie
niektórych wzorcowych świadectw kapłanów.
Są wreszcie odpowiedzialni za dyscyplinę życia we wspólnocie seminaryjnej i
przestrzeganie norm Regulaminu.

§5. Koordynatorzy każdego z wymiarów fonnacji i odpowiedzialni za różne jej etapy
są zobowiązani do ścisłej współpracy z innymi formatorami.

Artykuł 12
Ojcowie duchowni
§l. Biskupi diecezjalni powinni powierzyć fonnację duchową seminarzystów
kompetentnym i doświadczonym kapłanom.
Ojcowie duchowni powinni być nauczycielami życia wewnętrznego i modlitwy,
pomagając seminarzystom przyjąć Boże powołanie do świętej posługi oraz
dobrowolnie i wielkodusznie odpowiedzieć na to powołanie.

§2. W zależności od okoliczności, zgodnie z Art. 8 § 6 Statutu, należy mianować
jednego lub więcej ojców duchownych. W przypadku powołania kilku ojców
duchownych, jeden z nich ma być koordynatorem wymiaru duchowego formacji,
Koordynator jest moderatorem życia liturgicznego. Koordynuje działalność innych
kierowników duchowych i ewentualnych' spowiedników nadzwyczajnych.
Przygotowuje program rekolekcji dorocznych i miesięcznych dni skupienia oraz
celebracji w roku liturgicznym.

§3. Ojcowie duchowni są odpowiedzialni za formację duchową kandydatów do
kapłaństwa. Ich zadaniem jest zachęcenie kandydatów do kapłaństwa do nawiązania
osobistej relacji z Chrystusem, a także pielęgnowanie więzi seminarzysty z Bogiem i
~ra~mi, w przyjaźni z Jezusem Dobrym Pasterzem i w postawieulfi~łości wobec Ducha
Swiętego, ;&.;}'łJ. _
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10 towarzyszenie każdemu seminarzyście, poprzez przeprowadzanie okresowych
rozmów, w pogłębianiu życia duchowego oraz szczerym otwieraniu się przed Bogiem.
Nieustanne wspomaganie seminarzystów poprzez zapewnienie niezbędnych środków -
łaski w przezwyciężaniu wszelkich trudności, wątpliwości, kryzysów w udzielaniu
odpowiedzi na Boże powołanie;
20 troska o życie sakramentalne i liturgiczne seminarzystów;
30 uczenie seminarzystów modlitwy i innych praktyk życia duchowego i ascetycznego.

§5. Ojcowie duchowni z racji swojego urzędu są zwyczajnymi spowiednikami
seminarzystów, z zachowaniem kan. 240 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego. Z tego
względu powinni być dyspozycyjni i ofiarować swój czas głównie ich potrzebom
duchowym.
Ojcowie duchowni wykonują swoje funkcje z absolutną dyskrecją i dlatego:
lOnie uczestniczą w spotkaniach formatorów w kwestiach dotyczących przebiegu i
postępów w formacji poszczególnych seminarzystów;
20 nie wypowiadają się na temat seminarzystów, zwłaszcza w przypadkach
przewidzianych w kan. 240 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego;
3o nie mogą pod żadnym pozorem, nawet gdy są upoważnieni przez poszczególnych
seminarzystów, ujawnić nikomu wiedzy pochodzącej z rozmów niesakramentalnych.

§6. Oprócz ojców duchownych, którzy są zwyczajnymi spowiednikami, biskupi
diecezjalni powinni nominować innych kapłanów jako spowiedników nadzwyczajnych,
aby regularnie przychodzili do' Seminarium i sprawowali posługę sakramentalną w
zakresie spowiedzi świętej seminarzystów.

§7. Regulamin Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium określa czas trwania
dorocznych rekolekcji, częstotliwość dni skupienia, dni i godziny poświęcone
sprawowaniu sakramentu pokuty przez poszczególnych spowiedników.

Artykuł 13
Ekonom
§1.Ekonom poprzez realizację różnych działań administracyjnych pełni prawdziwą rolę
formacyjną we wspólnocie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium.
Nominacja ekonoma dokonuje się według procedury przewidzianej w Art. 8 § 5 Statutu.
Ekonom podejmuje działania, aby zagwarantować seminarzystom odpowiednie
warunki bytowe umożliwiające im integralną formację, wykorzystując dobra materialne
w sposób uczciwy i właściwy, aby przyszli kapłani nauczyli się właściwego traktowania
takich dóbr.

§2. Ekonom wykonuje swój urząd w ścisłej współpracy z rektorem l innymi
formatorami.

§3. Do jego szczególnych zadań należą: _ .
10 troska o gospodarczo-finansowe zarządzanie Wyżs~~WS, ~~diecezjalnym
Seminarium zgodnie z kan. 1284 KPK; lf,~~ \!
2° koordynacja prac świeckich współpracowników ~ ~ lub
wolontariacie na rzecz Seminarium;



3° zapewnienie godnych warunków życia osobom mieszkającym i pracującym w
Seminarium;
4° organizowanie, w porozumieniu z rektorem, prac seminarzystów na rzecz-
funkcjonowania materialnego Seminarium;
5° prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczącej majątku Seminarium,
oraz przygotowywanie rocznego budżetu i salda końcowego;
6° okresowe informowanie formatorów o stanie ekonomicznym Seminarium,
przedstawiając wydatki o charakterze zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Rozdział IV
Rada Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium

Artykuł 14
Rada Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium jest organem kolegialnym, którego
zadaniem jest omawianie ważniejszych kwestii dotyczących integralnej formacji
kandydatów do kapłaństwa. Ponadto Rada ocenia pracę dydaktyczną i proponuje
biskupom diecezjalnym osoby, które mogłyby podjąć zadanie wykładowców w
Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium.

Artykuł 15
W skład Rady wchodzą z urzędu biskupi diecezjalni jako przewodniczący, rektor,
wicerektor, koordynatorzy każdego z wymiarów formacji, odpowiedzialni za
poszczególne jej etapy, koordynatorzy studiów, o których mowa w Art. 22 Statutu,
dziekan i wicedziekan reprezentujący seminarzystów. W szczególnych przypadkach
rektor, po otrzymaniu zgody biskupów diecezjalnych, może zaprosić do udziału w
posiedzeniu Rady również inne osoby jako ekspertów.

Artykuł 16
Posiedzenia Rady dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
Posiedzenia zwyczajne odbywają się dwa razy w roku, we wrześniu i czerwcu.
Gdyby zaistniała poważna przyczyna, rektor po otrzyrrianiu zgody biskupów
diecezjalnych, może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady.
Do rektora należy obowiązek zwołania posiedzeń i przekazanie każdemu z członków
Rady porządku obrad, ułożonego w taki sposób, że w pierwszym rzędzie poruszane
będą sprawy związane z dyscypliną w obecności dziekana i wicedziekana
seminarzystów. Ci zaś, zgodnie z kan. 239 § J Kodeksu prawa kanonicznego, po
przedstawieniu im kwestii i po ewentualnych wyjaśnieniach na powyższe tematy
opuszczają posiedzenie.
W pozostałych częściach posiedzenia Rady mogą brać udział zaproszeni przez rektora
eksperci, z tym zastrzeżeniem, że po wypełnieniu swojego zadania konsultacyjnego
opuszczą oni posiedzenie.

Artykuł 17
Podczas obrad rektor wyznacza spośród członków Rady se
jest sporządzenie protokołu z przebiegu posiedzenia Rady.
Rada na kolejnym posiedzeniu. Wszyscy członkowie' '
zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu posiedzeń.



Rozdział V
Etapy formacji kandydatów do kapłaństwa

Artykuł 18
§1. Formacja przyszłych kapłanów jawi się jako prawdziwa i szczególna droga wiary,
doświadczeń ludzkich, duszpasterskich i naukowych, realizowana etapami, które od
momentu wstąpienia do Seminarium aż po święcenia prezbiteratu pomagają
seminarzyście upodobnić się coraz bardziej do Chrystusa Kapłana.
Każdy z etapów formacyjnych jest koordynowany przez jednego z odpowiedzialnych
formatorów. Droga formacji, dzieli się następująco:

§2. Etap propedeutyczny, który powinien trwać nie mniej niż jeden rok, a nie dłużej niż
dwa lata, odbywa się w miejscu specjalnie Wydzielonym w Seminarium ijego głównym
celem jest położenie solidnych podwalin pod życie duchowe seminarzysty oraz
wspieranie go w lepszym poznaniu siebie dla osobistego wzrostu.

§3. Etap bycia uczniem lub studiów filozoficznych, który trwa przynajmniej dwa lata,
odbywa się w Seminarium, a jego celem jest wychowanie osoby do prawdy o samym
sobie, do wolności i do panowania nad sobą, które pozwolą hojnie otworzyć się na '
poświęcenie względem innych. Ponadto etap ten ukierunkowuje seminarzystę w
ostatecznym wyborze sakramentu święceń i kończy się przyjęciem seminarzystów do
grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu. Obrzęd ten celebruje się wówczas, gdy
seminarzysta osiągnął wystarczającą dojrzałość ludzką i duchową. "

§4. Etap upodobnienia się do Chrystusa lub studiów teologicznych, trwa trzy lata, lecz
powinien być przedłużony dla tych seminarzystów, którzy jeszcze nie spełniają
niezbędnych wymagań etapu, ale czynią postępy w całościowym wzroście i mogą
kontynuować formację ku kapłaństwu służebnemu. Etap ten odbywa się w Seminarium
i jest ukierunkowany w szczególny sposób na własną formację seminarzysty, który w
ten sposób przyjmuje postawy właściwe dla Jezusa. Na tym etapie seminarzysta jest
wprowadzany w życie prezbiterów, co ożywiane jest pragnieniem i wspierane przez
zdolność do ofiarowania siebie samego w posłudze duszpasterskiej Ludowi Bożemu.
W tym okresie kandydat otrzymuje posługi lektoratu i akolitatu.

§5. Etap syntezy powołaniowej, który angażuje seminarzystę po zakończeniu etapu
upodobniania się do Chrystusa z myślą przyjęcia: święceń prezbiteratu. Podczas tego
etapu otrzymuje on święcenia diakonatu jako krok decydujący w początkowej formacji
kapłańskiej. Etap ten nie odbywa się w Seminarium, ale w różnych parafiach w
zależności od diecezji pochodzenia diakona.

Rozdział VI
Wymiary formacji kandydatów do kapłaństwa

Artykuł 19,,,)~S
Formacja ludzka zaoferowana przez Seminarium daje,::
poznania prawdy osobie samym i szczerego skonfrontowani ij
kocha każdego człowieka. ~
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Życie wspólnotowe z osobami dzielącymi to samo powołanie i możliwość życia według
pewnej reguły pozwalają seminarzyście rozwinąć w sobie świadomość, że dzielenie się
codziennym życiem jest doświadczeniem wzrastania w miłości i odpowiedzialności -
oraz w nabywaniu zdolności oferowania daru z siebie na całe życie.
Szczególna uwaga powinna być zwrócona na spersonalizowaną drogę rozwoju,
korzystającą także z dorobku nauk humanistycznych, i kiedy to konieczne, z pomocy
specjalistów, szczególnie z dziedziny psychologii.
W kontekście dojrzewania w relacjach z osobami reprezentującymi różne warstwy
społeczne, trzeba zwrócić szczególną uwagę na ukształtowanie w seminarzystach w
odpowiedni sposób używania współczesnych środków komunikacji społecznej.

Artykuł 20
Stopniowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń wymaga od kandydata
hojnej odpowiedzi i wierności Bożemu powołaniu.
Dlatego też powinien on zatroszczyć się o własny wzrost na poziomie duchowym
pogłębiając i umacniając stały dialog z Bogiem poprzez codzienne uczestnictwo we
Mszy świętej, wspólnotową modlitwę Liturgią Godzin, regularne przystępowanie do
sakramentu pokuty i pojednania oraz udział w celebracjach roku liturgicznego.
Każdego dnia kandydatowi powinna towarzyszyć medytacja słowa Bożego, wspierana'
przez pogłębianie znajomości tekstów świętych dzięki studium egzegezy.
Osobista modlitwa stanowi codzienne spotkanie z Bogiem, podczas którego
seminarzysta wewnętrznie przygotowuje się do stania się kapłanem i do zaofiarowania
wiernym wsparcia jako mistrz życia duchowego. Comiesięczne dni skupienia i
coroczne rekolekcje są ponadto bardzo ważnymi środkami na drodze osobistego
rozeznania powołania, a także jeśli chodzi o życie w celibacie przeżywanym w optyce
miłości wyłącznej i niepodzielnej do Jezusa.
Adoracja eucharystyczna, Różaniec, Droga Krzyżowa obok innych form pobożności
pozwalają kroczyć w harmonii z ludem Bożym.
Towarzyszenie ojca duchownego stanowi w końcu uprzywilejowany środek
sprzyjający integralnemu wzrostowi osoby.

Artykuł 21
Formacja intelektualna jest ukierunkowana na osiągnięcie przez seminarzystów
solidnej wiedzy w zakresie filozoficznym i teologicznym, a także na przygotowanie
kulturalne o charakterze ogólnyin, tak aby w sposób wiarygodny i zrozumiały mogli oni
głosić dzisiejszemu człowiekowi orędzie ewangeliczne, podejmować owocny dialog ze
współczesnym światem oraz za pomocą światła rozumu bronić prawdziwej wiary,
ukazując jej piękno. Kandydaci do święceń powinni zatem pilnie przygotowywać się
do nich poprzez pogłębione studiowanie nauk filozoficznych i teologicznych oraz dobre
wprowadzenie do prawa kanonicznego, nauk społecznych i historycznych, pamiętając
o tym, że w wykonywaniu swojej posługi mają odpowiednio głosić i przedstawiać
doktrynę katolicką.
Formacja intelektualna powinna zawierać także przedmioty służące bezpośrednio
posłudze kapłańsk~ej, któlJ:'ch znaj,o~o~ć jest wymagana ze ' ·~f1V"".naspecyficzne
potrzeby przyszłej posługi kapłansklej w konkretnych 5'ś~lach pracy we
własnej diecezji. Przedmioty te mogą być wykładane na . e ~OgiCZnym, ale ~llJlo'
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można powierzyć je również innym Instytutom, czy też wykładowcom lub specjalistom,
w zależności od znajomości danej materii.
Biskupi diecezjalni mianują wykładowcami Wyższego Międzydiecezjalnego -
Seminarium tych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje ludzkie i duchowe,
uzyskali doktorat lub licencjat na Uniwersytecie albo Wydziale uznanym przez Stolicę
Apostolską.
W formacji intelektualnej seminarzystów, wicerektor jako koordynator wymiaru
intelektualnego formacji, współpracuje z odpowiednim Wydziałem Teologicznym,
zachowując wszystkie normy wydane przez Stolicę Apostolską, a szczególnie
Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 8 grudnia 2017 roku [AAS 110 (2018), 1-
34] oraz Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis wydanego przez Kongregację ds.
Duchowieństwa, dyspozycje prawa kanonicznego i cywilnego oraz wytyczne
Konferencji Episkopatu Polski.

Artykuł 22
§ 1. Wydział Teologiczny zapewnia seminarzystom nauczanie stacjonarne akademickie
wraz z przedmiotami, które odnoszą się do posługi kapłańskiej.
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium oraz Wydział Teologiczny w stosownej
umowie powinni określić udział wykładowców w aktywności akademickiej, w
badaniach naukowych i nauczaniu, a także sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wykłady i ćwiczenia są podzielone na dwie grupy przedmiotów w zależności od
podejmowanych tematów: poza teologiczne i teologiczne. Każda z tych grup podlega
koordynatorowi studiów, który jest odpowiedzialny za całościowy przebieg nauczania.
Jest on wspólnie nominowany przez biskupów diecezjalnych.

§2. Wykładowcy przedmiotów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium i
Wydziale Teologicznym powinni stale pogłębiać swoją wiedzę, aby właściwie
przekazywać ją kandydatom do kapłaństwa. Wykładowcy w nauczaniu przedmiotów
winni również stale troszczyć się o wewnętrzną jedność i harmonię całego nauczania
wiary, aby seminarzyści mogli otrzymać kompletną formację intelektualną dotyczącą
wiary chrześcijańskiej. .
Wykładowca, który poważnie sprzeniewierzył się swojemu zadaniu powinien być
usunięty przez obu biskupów diecezjalnych zgodnie z kan. 253 § 3 Kodeksu prawa
kanonicznego po wysłuchaniu Rady Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium.

Artykuł 23
Formacja pastoralna uzdalnia seminarzystów do przekazywania w szczególny sposób
miłości Jezusa Dobrego Pasterza.
Praktyki w parafiach jawią się jako odpowiednia szkoła formacyjna, która wspiera
kandydata do sakramentu święceń w nabywaniu umiejętności oceny własnej
dyspozycyjności, ducha współpracy, poczucia odpowiedzialności i zdatności
prowadzenia wspólnoty.
W doświadczeniu tym seminarzysta powinien zwrócić szczególną uwagę na rodzaj
duszpasterstwa diecezji, do której przynależy. l'~ilj.U$,~ł''.
Proboszczowie, którzy przyjmują w swoich wspólnota,;J;/ 1(tów do sakramentu
święceń powinni po bratersku czuwać nad nimi, WSI,i !iłi towarzysząc im ~rft"
stopniowo, mając świadomość, że podczas praktyk spe~ ~ formatorów. : m~
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Współpraca duszpasterska powinna pomagać także w Seminarium w zdobywaniu tych
cech ludzkich ~ relacyjnych, które są pomocne w apostolstwie.
Ponadto od diakonów, w ramach etapu syntezy powołani owej , wymaga się odbycia-
praktyk duszpasterskich w parafiach wyznaczonych przez ich biskupów. Praktyki takie
mają uwzględniać wolę biskupów diecezji inkardynacji i jej specyfikę.
Solidna fonnacja pastoralna nie obejmuje jedynie różnorodnych aktywności
apostolskich, ale także pogłębione studium teologii pastoralnej i innych dyscyplin
pastoralnych, ubogaconych osiągnięciami najbardziej koniecznych nauk
humanistycznych.

Rozdział VII
Seminarzyści

Artykuł 24
W przyjmowaniu kandydatów młodych lub starszych wiekiem do Wyższego
Międzydiecezjalnego Seminarium należy kierować się przepisami prawa kanonicznego,
wskazaniami Stolicy Apostolskiej, a także Konferencji Episkopatu Polski i biskupów
obu diecezji.

Artykuł 25
Za przyjęcie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium odpowiedzialni są biskupi
diecezjalni, którzy wraz z rektorem mają oceniać zdatność kandydata i prawość jego
intencji. Do Wyższegó Międzydiecezjalnego Seminarium powinni być przyjmowani ci,
którzy - biorąc pod uwagę ich przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne,
ich zdrowie fizyczne i psychiczne, jak również szczerą wolę - wydają się być zdolni do
oddania się na stałe świętej posłudze. Kandydaci powinni również spełniać wymogi
prawa państwowego dotyczące podjęcia studiów wyższych.

Artykuł 26
§l. Kandydat do Seminarium, po przebyciu uprzedniej drogi towarzyszenia w
środowisku duszpasterstwa powołań, zanim zostanie przyjęty "na etap propedeutyczny
powinien odbyć jedną lub więcej rozmów z rektorem Seminarium. Przy przyjmowaniu
kandydata młodego lub starszego wiekiem do Seminarium należy wysłuchać zdania
osoby odpowiedzialnej za duszpasterstwo powołań lub innego kapłana, który
towarzyszył mu na początku drogi rozeznania i podejmowaniu decyzji o wstąpieniu-do
Seminarium.

§2. Podczas spotkania z rektorem kandydat powimen przedłożyć następujące
dokumenty: własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium, życiorys,
świadectwo chrztu i bierzmowania, opinię proboszcza miejsca zamieszkania, opinię
katechety, dwie fotografie, zaświadczenie o stanie zdrowia, o niekaralności oraz
ewentualnie dokumentację medyczną dotyczącą przebytych chorób i odbytych terapii.

§3. Każdy kandydat przed przyjęciem do Seminarium
poddany ocenie psychologicznej, która nie tylko
chorób natury psychicznej, ale także opisze jego



możliwości rozpoczęcia drogi formacyjnej. Oczywiście potrzebna jest pisemna zgoda
kandydata, aby wyniki opinii mogły zostać przedstawione rektorowi.

§4. W przypadku kandydata, który przechodzi z innego Seminarium lub Instytutu
Zakonnego powinien on do swojej prośby dołączyć opis motywów, które doprowadziły
w przeszłości do usunięcia go z innej instytucji formacyjnej lub jej opuszczenia. Rektor
przed przyjęciem takiego kandydata do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium
musi także poprosić osobę odpowiedzialną za poprzednią instytucję formacyjną o
opinię o nim wraz z innymi użytecznymi dokumentami.

Artykuł 27
Seminarzysta powinien czuć się głównym odpowiedzialnym za własną formację i ściśle
współpracować z gronem formatorów seminaryjnych w jej realizacji. Każdy
seminarzysta musi mieć swojego ojca duchownego. Powinien także poznać i pilnie
zachowywać wytyczne Koś.eioła powszechnego dotyczące Seminariów, przepisy
niniejszego Statutu, a także normy, które określają przebieg formacji oraz prawa i
obowiązki kandydatów do prezbiteratu.

Artykuł 28
W procesie formacyjnym seminarzyści powinni kierować się cnotą posłuszeństwa, być
dyspozycyjnymi w regularnej rewizji własnego życia i gotowymi na przyjęcie
wszelkich upomnień, aby coraz lepiej móc odpowiadać na natchnienia łaski. Droga
formacyjna indywidualna i wspólnotowa pomaga seminarzystom, w coraz lepszym
uświadomieniu sobie otrzymanego daru powołania i własnych charakterystycznych
cech tożsamości kapłańskiej, co pozwala im w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej,
chrześcijańskiej i kapłańskiej koniecznej do przyjęcia święceń.

Artykuł 29
§1. Każdy seminarzysta powinien utrzymywać stałe więzi z własną rodziną, która musi
być włączona w drogę formacyjną członka swojej rodziny, tak aby ofiarować sugestie,
które mogą okazać się użyteczne dla lepszego poznania kandydata i zaofiarowania mu
potrzebnej pomocy w szczerym i wolnym przyjęciu daru powołania kapłańskiego.

§2. Wspólnota parafialna, z której pochodzi seminarzysta oraz ewentualnie inna
wspólnota kościelna, które towarzyszyły mu na drodze wiary, winny śledzić drogę
powołani ową i formacyjną kandydata. Celem tego jest zapewnienie mu koniecznej
pomocy dla wzrostu, przy jednoczesnym pozwoleniu mu na spełnianie tych praktyk
duszpasterskich, które stanowią dogodny czas dla jego dojrzewania wewnątrz procesu
formacj i integralnej.

§3. Prezbiter powinien przyjąć chętnie drogę formacyjną każdego seminarzysty,
towarzysząc mu rozważnie, zapewniając o modlitwie o powołania w każdej wspólnocie,
a jednocześnie zwracając uwagę na oznaki powołania kapłańshie o które rodzą się w
sercach chłopców, młodzieńców i tych w starszym wieku. .~
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Artykuł 30
Skrutynia, czyli czynność rozeznania zdatności kandydata przeprowadza się przy okazji
pięciu momentów w ciągu procesu formacji kapłańskiej: podczas przyjmowania -
seminarzystów do grona kandydatów do święceń, posług (lektoratu i akolitatu),
diakonatu i prezbiteratu. Ich zadaniem jest weryfikacja istnienia przymiotów i
uwarunkowań osobistych kandydata w odniesieniu do każdego wcześniej
wymienionych etapów formacji. Skrutynia mają mieć formę pisemną i zawierać
uzasadnioną ocenę, pozytywną lub negatywną, dotyczącą drogi formacyjnej odbytej
przez kandydata do danego momentu.

Artykuł 31
Oprócz skrutyniów istnieje konieczność sporządzania rocznej relacji dotyczącej drogi
formacyjnej każdego seminarzysty, która powinna zostać przekazana
zainteresowanemu. Ich celem jest pomoc w rozwoju dojrzałości ludzkiej, byciu uczniem
i w upodobnianiu się do Jezusa, Sługi i Dobrego Pasterza.

Artykuł 32
Seminarzyści wybierają ze swojego grona reprezentantów, czyli dziekana i
wicedziekana, a także duktorów poszczególnych roczników. Sposób ich wyboru jest"
opisany w Regulaminie Seminarium. "

Artykuł 33
Przy wydalaniu seminarzystów .z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium należy
zachować odpowiednie przepisy kościelne.

Rozdział VIII
Biblioteka

Artykuł 34
§l. W celach naukowych wykładowcy i seminarzyści Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium mogą korzystać ze wszystkich zasobów Biblioteki znajdującej się w
budynku Seminarium, która nie stanowi odrębnej osoby prawnej, ale jest własnością
archidiecezji częstochowskiej.

§2. Dyrektor Biblioteki jest nuanowany przez arcybiskupa metropolitę
częstochowskiego.

§3. Biblioteka posiada własny Regulamin, zatwierdzony przez arcybiskupa metropolitę
częstochowskiego. Regulamin precyzyjnie określa czas otwarcia Biblioteki, formy i
sposoby korzystania z zasobów bibliotecznych, a także zakres zatrudnienia
pracowników.

§4. Biblioteka może przyjmować dary i depozyty od osób fizftll'M·h i prawnych. W
budżecie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium pow~ ~. widzieć także
odpowiednią dotację na normalne funkcjonowanie Bibliote~.
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Rozdział IX
Przepisy końcowe

Artykuł 35
W przypadku likwidacji Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium, będącej decyzją
obydwu biskupów diecezjalnych, po wyrażeniu zgody Dykasterii ds. Duchowieństwa,
majątek ruchomy i nieruchomy zostaje przejęty, zgodnie z ustaleniami, przez
odpowiednie diecezje.

Artykuł 36
Każdorazowa zmiana Statutu dokonana na wniosek biskupów diecezjalnych wymaga
zatwierdzenia ze strony Dykasterii ds. Duchowieństwa.
Do spraw, które nie są uregulowane niniejszym Statutem mają zastosowanie normy
prawa powszechnego zawarte w Kodeksie prawa kanonicznego, dokumenty wydane
przez Stolicę Apostolską i Konferencję Episkopatu Polski. Interpretacja w tym zakresie
powinna odbywać się przy zachowaniu kan. 16-22 Kodeksu prawa kanonicznego.

Artykuł 37
Statut wchodzi w życie z datą erygowania Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium, po wcześniejszym zatwierdzeniu ze strony Dykasterii ds. Duchowieństwa.

./ ~
/ffi acław DEPO

o Metropolita di Częstochowa

+C:"r~
ffi Grzegorz KASZAK
Vescovo di Sosnowiec

Częstochowa, dnia 17 czerwca 2022 roku
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CONGREGATIO PRO CLERICIS

Prot. N. 2022 2352

DECRETO

Con Lettera deI 17 giugno 2022, S.E.R. Mons. Wacław DEPO, Arcivescovo
Metropolita di Częstochowa e S.E.R. Mons. Grzegorz KASZAK, Vescovo di Sosnowiec,
hanno presentato a questo Organismo della Santa Sede la richiesta di eonferma dello Statuto
deI Seminario Maggiore Interdiocesano eon sede a Częstochowa.

Ai sensi deI can. 237 §2 CIC, il Dicastero per il Clero, dopo attenta revisione,
considerando che il summenzionato Statuto e conforme alla Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis e alle altre disposizioni della Chiesa sulla formazione sacerdotale,

CONFERMA

lo Statuto del Seminario Maggiore Interdiocesano a Częstochowa, e ne prescrive
dovuta e precisa osservanza da parte di tutti coloro a cui compete.

Tale testo normativo, in caso di future modifiche, dovra essere sottoposto a una nuova
eonferma di questo Dicastero, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Citta del Vaticano, dal Dicastero per il Clero, il 10 agosto 2022.

+~~.
~ Lazzaro You Heuńg-sik

Arcivescovo - Vescovo Emerito di Daejeon
Prefetto

~ S\~ ~""'-L
Sac. Simone Renna
Sotto - Segretario


