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WRZESIEŃ 2022

SIERPIEŃ 2022
23 (wt) - 27 (sb) kadencja rok II i III 

12 (pn) -16 (pt) kadencja rok II i III 
24 (sb) dzień formacji neoprezbiterów 
28 (sr) - 2.10 (nd) kurs I roku 

3 (pn) rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 
2 (nd) zjazd po wakacjach (20.) 

PAŹDZIERNIK 2022

5 (sr) - 8 (sb) rekolekcje jesienne
14 (pt) kandydatura i obłóczyny (17.00)
16 (nd) inauguracja na KUL
18 (wt) inauguracja w WSD (16.30) 
28 (pt) wyjazd do domu 

LISTOPAD 2022

GRUDZIEŃ 2022

2 (sr) powrót do seminarium (20.00) 
5 (sb) dzień skupienia 
20 (nd) taca na seminarium I część 

27 (nd) taca na seminarium II część 
26 (sb) dzień formacji neoprezbiterów 

3 (sb) dzień skupienia 
21 (sr) wieczór wigilijny (16.30) 
23 (pt) wyjazd na święta 

STYCZEŃ 2023

LUTY 2023

MARZEC 2023

CZERWIEC 2023

MAJ 2023

KWIECIEŃ 2023

2 (pn) powrót do seminarium (20.00) 
14 (sb) dzień skupienia 
30 (pn) koniec semestru zimowego
31(pn) -13.02 (pn) sesja egzaminacyjna 

14 (wt) - 20 (pn) przerwa międzysemestr. 
14 (wt) - 20 (pn) sesja poprawkową 

12 (nd) taca na seminarium I część 

19 (nd) taca na seminarium II część 
21 (wt) rozpoczęcie semestru letniego 
22 (sr) - 25 (sb) rekolekcje wielkopostne 
27 (pn) posługa lektoratu (17.00)

25 (sb) dzień skupienia 

6 (cz) Liturgia Wlk Czwartku (katedra) 
7 (pt) Liturgia Wlk Piątku (katedra) 

po liturgii wyjazd do domu

22 (sb) dzień skupienia 
29 (sb) - 3.5 (śr) wyjazd formacyjny 

11(wt) powrót do seminarium (20.00)

7 (nd) taca na seminarium I część 

14 (nd) taca na seminarium II część 

6 (sb) święcenia diakonatu (10.00)

30 (nd) - 6.5 (sb) rekolekcje                     

20 (sb) dzień skupienia 

3 (sb) święcenia prezbiteratu 

28 (nd) - 3.6 (sb) rekolekcje 

przed święceniami diakonatu                     

przed święceniami prezbiteratu                  

20 (wt) koniec semestru letniego
21 (śr) - 5.7 (śr) sesja egzaminacyjna

6 (cz) -12 (śr) sesja poprawkową

LIPIEC 2023
2 (nd) taca na seminarium I część 

9 (nd) taca na seminarium II część 

WRZESIEŃ 2023

3 (nd) taca na seminarium I część 
10 (nd) taca na seminarium II część 

8 (cz) Boże Ciało 
16 (pt) święto patronalne KUL 
17 (sb) dzień skupienia 

11 (sb) dzień formacji neoprezbiterów 

13 (sb) dzień formacji neoprezbiterów 

27 (sb) dzień otwarty w seminarium 

po ostatnim egzaminie wyjazd na wakacje       


