REKOLEKCJE
KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W ROKU PAŃSKIM 2016
Przypominając Czcigodnym Księżom o obowiązku odprawiania dorocznych,
trzydniowych rekolekcji zamkniętych, przekazujemy informacje, związane z ćwiczeniami duchowymi kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej.
1. W gmachu wrocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego rekolekcje
będą zorganizowane w dniach 3-6 lipca 2016 r.
2. W Domu Księży Emerytów im. św. Jana XXIII we Wrocławiu ćwiczenia duchowe zaplanowane zostały na dni 16-20 listopada 2016 r. (czyli przed uroczystością
Chrystusa Króla).
3. W tradycji księży naszej archidiecezji były i pozostają rekolekcje, organizowane przez poszczególne roczniki kapłańskie, zwłaszcza wtedy, gdy przypadają kolejne jubileusze Sakramentu Święceń. Takie ćwiczenia duchowe muszą trwać także trzy
pełne dni. Do rekolekcji kapłańskich można zaliczyć także zorganizowane pielgrzymki do Ziemi Świętej lub np. śladami św. Pawła. O takim zamiarze należy powiadomić
Kurię.
4. Możliwe jest indywidualne przeżywanie rekolekcji w wybranym ośrodku
(klasztorze).
5. Księża, biorący udział w Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę,
mogą to wydarzenie uznać jako swój udział w rekolekcjach co dwa lata. Księża, którzy prowadzą rekolekcje (np. dla sióstr zakonnych czy podczas pielgrzymek) również
powinni co dwa lata wziąć udział w ćwiczeniach duchowych jako rekolektanci.
6. Nie wlicza się do rekolekcji udziału we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich i innych sympozjach, gdyż stanowią one elementy stałej formacji kapłańskiej.
7. Na terenie Polski działa wiele ośrodków rekolekcyjnych, proponujących szeroki wachlarz tematycznych i specjalistycznych ćwiczeń duchowych, z których każdy
kapłan może skorzystać indywidualnie według własnego uznania i w ramach swoich
możliwości. W załączeniu zestawienie wybranych domów rekolekcyjnych, zawierające: adresy, terminy, tematy i rodzaje rekolekcji, a także imiona i nazwiska osób prowadzących poszczególne spotkania. Zgłoszenia do wybranych ośrodków należy kierować indywidualnie.
8. Po powrocie z wszelkich typów rekolekcji należy przedłożyć stosowne zaświadczenia w Kurii Wrocławskiej u wikariusza biskupiego ks. Aleksandra Radeckiego do końca roku 2016.
9. Księży Dziekanów prosimy, aby sporządzili listę kapłanów swego dekanatu,
na której uwidocznione zostaną terminy i miejsca odprawiania rekolekcji, wybrane
przez tychże prezbiterów – do końca kwietnia 2016 r.
wikariusz biskupi ds. duchowieństwa
ks. Aleksander Radecki
Wrocław, dnia 27 stycznia 2016 r.

