Kandydaci do Seminarium Duchownego
Tegoroczni maturzyści mogą zgłaszać się do Seminarium zaraz po zakończeniu egzaminów
maturalnych.
Oto spis dokumentów, jakie powinien ze sobą przywieźć kandydat:
1. Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie
2. Własnoręcznie napisany Ŝyciorys
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
4. Świadectwo chrztu
5. Świadectwo bierzmowania
6. Opinia Księdza Proboszcza
7. Opinia katechety
8. Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyŜsze uczelnie (specjalizacja nauczycielska)
9. Dowód osobisty
10. KsiąŜeczka wojskowa
11. Fotografie legitymacyjne 7 sztuk.
12. Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM (Wysokość opłaty nie jest jeszcze
ustalona. W ubiegłym roku opłata wynosiła 85 zł. i mamy nadzieję, Ŝe taka pozostanie.
Pieniądze najlepiej jest zabrać ze sobą i po wstępnej rozmowie z przełoŜonym WSD dokonać
opłaty.)
Dnia 2 lipca br. o godz. 10.00 w budynku Seminarium Duchownego odbędzie się rozmowa
kwalifikacyjna dla kandydatów do seminarium, prowadzona w oparciu o pracę pisemną na
poniŜsze tematy:
* Co młodzi chrześcijanie mogą dać dzisiejszemu światu?
* UkaŜ powołanie kapłańskie jako dar i tajemnicę.
* UkaŜ Eucharystię jako najcenniejszy skarb, jaki posiada Kościół.
* Co oznacza dla Ciebie realizacja testamentu Sługi BoŜego Jana Pawła II?
* Rozwiń myśl Jana Pawła II: Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!

Kandydaci losują jeden z powyŜszych tematów i mają godzinę czasu na pisemne
przedstawienie zagadnienia. Następnie z kaŜdym z kandydatów moderatorzy WSD
przeprowadzą rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o pracę pisemną.

W dniach 25 - 28 czerwca planujemy przeprowadzenie w naszym Seminarium rekolekcji
powołaniowych dla chłopców w wieku 15 - 19 lat ( III klasa gimnazjum oraz szkoła
ponadgimnazjalna). Zgłoszenia telefoniczne lub pisemne przyjmujemy do dnia 20
czerwca. ObniŜamy koszt rekolekcji - będzie on wynosił tylko 30 zł. Trzeba zabrać ze sobą
śpiwór, Pismo św. i notatnik.
Staramy się pomóc wszystkim, którzy poszukują własnej drogi Ŝycia. Naszą drogą jest
Chrystus Arcykapłan - jeśli chcesz, moŜesz pójść razem z nami...

