
 
 

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

II semestr 

Luty 

11-17 lutego (sobota-piątek) - przerwa międzysemestralna. Rozjazd w sobotę, 11 lutego po śniadaniu – powrót w 
piątek, 17 lutego do godz. 21.00 

18-19 lutego (sobota niedziela) - wyjazdowy dzień skupienia dla alumnów V kursu 

19 lutego (niedziela) – dzień skupienia dla rodziców IV roku 

26 lutego (niedziela) - dzień skupienia dla rodziców V roku 

28 lutego (wtorek) – kabaret klerycki Zielona Trawka, godz. 19.00 

Marzec 

1 marca (środa) – Popielec, Msza św. o godz. 10.00 

1-4 marca (środa-sobota) – rekolekcje wielkopostne. Nie ma wykładów 

4 marca (sobota) – posługa lektoratu i akolitatu, godz.16.00 

5 marca (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

6 marca (poniedziałek) – obrady KEP ds. służby zdrowia i chorych, godz. 11.00 – 15.00 

6 marca (poniedziałek) – 7 marca (wtorek) – Obrady Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia (początek 
w poniedziałek o godz. 18.00, zakończenie we wtorek ok godz. 15.00) 

10-11 marca (piątek-sobota) – VIII Mistrzostwa Polski Seminariów Duchownych i Zakonnych w Koszykówce 
(początek w piątek od godz. 18.00, zakończenie w sobotę ok. godz. 17.00)  

25 marca (sobota) – 25 rocznica powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

27,28,29 marca (poniedziałek-środa) – rekolekcje wielkopostne. Nie ma wykładów dla kursów III-VI. W tych 
dniach wykłady tylko dla alumnów II kursu  

28-29 marca (wtorek-środa) – Zjazd Duszpasterstwa Rodzin (początek we wtorek od godz. 10.00, zakończenie 
w środę ok. godz. 14.00) 

Kwiecień 

2 kwietnia (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

12 kwietnia (środa) – dzień skupienia (nie ma wykładów) 

13-16 kwietnia (czwartek-niedziela) – Triduum Paschalne (I rok Choszczówka, II rok Katedra – Ciemna 
jutrznia, Liturgia) 
18-21 kwietnia (wtorek – piątek) – rekolekcje kapłańskie w Seminarium (dla kapłanów święconych w latach 
2012-2016). 
23 kwietnia (niedziela) – powrót alumnów, godz. 21.00 

25 kwietnia (wtorek) - rada profesorska, godz. 17.00 

26 kwietnia (środa) – Msza św. imieninowa ks. Bp Marka Solarczyka 

27-28 kwietnia (czwartek-piątek) – sympozjum dla wykładowców seminariów (PWTW) 

30 kwietnia (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

Maj 

1-3 (poniedziałek – środa) - majówka. Nie ma wykładów 

6 maja (sobota) – dzień skupienia 

4-12 maja (czwartek-piątek) – sesja egzaminacyjna dla alumnów VI kursu 

13 – 19 maja (sobota - piątek) - rekolekcje przed diakonatem. Nie ma wykładów dla alumnów V kursu 

13 maja (sobota) – sympozjum dla studentów PWTW. 

14 maja (niedziela) – Niedziela seminaryjna.  

16 maja (wtorek) – Egzamin magisterski PWTW, godz. 10.00 



19 maja (piątek) – Uroczyste Nieszpory ze złożeniem Wyznania Wiary, godz. 20.30  

20 maja (sobota) – święcenia diakonatu, godz. 10.00 (konkatedra) 

21 maja (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

27 maja – 2 czerwca (sobota-piątek) - rekolekcje przed święceniami prezbiteratu 

Czerwiec 

2 czerwca (piątek) - uroczyste Nieszpory ze złożeniem Wyznania Wiary, godz. 20.30 

3 czerwca (sobota) – święcenia prezbiteratu, godz. 10.00 (katedra) 

4 czerwca (niedziela) – Prymicje w parafiach 

5 czerwca (poniedziałek) – początek sesji egzaminacyjnej. Prymicja w Seminarium, godz. 17.00. Promocja 
magisterska 

11 czerwca (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

12 czerwca (poniedziałek) – Msza św. imieninowa ks. Rektora. Dzień rektorski.  

15 czerwca (czwartek) – Boże Ciało. Uczestniczy całe Seminarium 

17 czerwca (sobota) – dzień skupienia 

18 czerwca (niedziela) – Kurs lektorski, godz. 14.00-18.00 

22 czerwca (czwartek) – zakończenie sesji egzaminacyjnej. Rada profesorska, gody. 17.00 

23 czerwca (piątek) – zakończenie roku akademickiego. Msza św. imieninowa ks. Abp Henryka Hosera SAC 
 

 

 

 

 


