WYTYCZNE DOTYCZĄCE
DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO
1. Duszpasterstwo akademickie w Diecezji Płockiej obejmuje środowisko akademickie, przez które rozumie się studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i technicznych
wyższych uczelni.
2. Zasadniczym celem duszpasterstwa akademickiego jest pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i Kościołem,
ożywianie życia religijnego w środowisku akademickim oraz promowanie przenikania się rozumu i wiary.
3. Szczególnymi zadaniami duszpasterstwa akademickiego są:
a. ewangelizowanie poprzez głoszenie słowa Bożego;
b. pogłębianie życia sakramentalnego;
c. formowanie do życia według zasad miłości chrześcijańskiej i moralności katolickiej;
d. formowanie do aktywnego życia w pełnej komunii z Kościołem;
e. budzenie wrażliwości na potrzeby Kościoła i jego aktualne problemy;
f. przejawianie troski o pogłębianie wiedzy religijnej na poziomie akademickim;
g. pomoc w odkrywaniu i odpowiedzialnym podejmowaniu powołania życiowego;
h. udzielanie pomocy w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie;
i. przygotowywanie oraz zachęcanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym
i gospodarczym kraju, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
j. promowanie kultury chrześcijańskiej oraz wspieranie postawy dialogu, w który wpisują się wiara, kultura i nauka;
k. współpraca ze środowiskami i organizacjami akademickimi;
l. przygotowywanie do pracy apostolskiej i misyjnej.
4. Duszpasterstwo akademickie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
a. animowanie życia liturgicznego w środowisku akademickim;
b. służenie kierownictwem duchowym;
c. prowadzenie rekolekcji akademickich i dni skupienia;
d. wspieranie wspólnot żyjących duchem Ewangelii;
e. organizowanie grup o charakterze wolontaryjnym i charytatywnym;
f. odbywanie corocznych wizyt duszpasterskich (kolęda) w akademikach i domach studenckich (odpowiedzialny
duszpasterz akademicki);
g. organizowanie dorocznych pielgrzymek studentów na Jasną Górę na początku maja;
h. przeprowadzanie sympozjów, konferencji, wykładów, konwersatoriów i spotkań dyskusyjnych.
5. Podstawą oddziaływania duszpasterstwa akademickiego na środowisko akademickie jest celebracja Mszy Świętej,
sprawowanie sakramentów i modlitwa. Dlatego szczególną troską należy otoczyć wyznaczone przez władzę diecezjalną
miejsca temu służące i wyznaczyć w nich stałe godziny Mszy Świętych, zwanych akademickimi, sprawowania sakramentu
pokuty i pojednania oraz posługi kierownictwa duchowego.
6. Szczególną uwagę należy przykładać do celebrowania Mszy Świętej z okazji inauguracji roku akademickiego.
Duszpasterz winien zapraszać do udziału w niej władze uczelniane, nauczycieli akademickich i studentów.
7. Za realizację zadań duszpasterstwa akademickiego odpowiadają duszpasterze akademiccy, mianowani
do poszczególnych uczelni lub danego środowiska akademickiego.
8. Duszpasterstwo akademickie kieruje się wytycznymi ogólnokościelnego, krajowego i diecezjalnego programu
duszpasterskiego.
9. Troską duszpasterską należy otoczyć studentów, którzy udają się na studia za granicę. Duszpasterze akademiccy
powinni wskazać im adresy ośrodków duszpasterskich w miejscach, gdzie będą przebywali i zachęcić do korzystania z ich
pomocy. Ważne jest także objęcie duszpasterstwem zagranicznych studentów studiujących na terenie Diecezji Płockiej.

