REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W PELPLINIE
Władze Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie zwracają się z
uprzejmą prośbą o ogłoszenie w niedzielę 20 maja 2018 roku informacji o rozpoczęciu
rekrutacji do naszego seminarium diecezjalnego na nowy rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9
lipca na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536
16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów, które zostały
wymienione w podanych dalej warunkach rekrutacji. Rekrutacja trwa do 9 lipca 2018
roku. Warunki rekrutacji oraz przesłany wraz z najbliższymi materiałami dziekańskim
do parafii plakat prosimy o umieszczenie w gablocie parafialnej. Plakat w wersji pdf
został dołączony również do Kurendy, by móc go zamieścić na stronie internetowej
parafii. Troska o powołania jest naszą wspólną sprawą. Zachęcamy do modlitwy w
intencji powołań w naszej diecezji oraz do rozmów z młodymi ludźmi, którzy
nierzadko potrzebują wsparcia w rozeznaniu swojej drogi życiowej oraz świadectwa
naszego życia kapłańskiego. Informację o rekrutacji należy powtórzyć w ostatnią
niedzielę maja, w kolejne niedziele czerwca oraz w pierwszą niedzielę lipca 2018
roku.
REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje
o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić
się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64)
i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.

podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny,
Biskupa Pelplińskiego,

2.

własnoręcznie napisany życiorys,

3.

świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,

4.

świadectwo dojrzałości w oryginale,

5.

świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie
ukończenia szkoły średniej,

6.

skrócony odpis aktu urodzenia,

7.

metrykę chrztu i bierzmowania,

8.

kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,

9.

wydrukowany
z
systemu
Internetowej
Rejestracji
(IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,

10.

Kandydatów

cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat
wprowadza do systemu IRK),

11.

dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,

12.

potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona
na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni
zarejestrować się do 9 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu
(www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce
11 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37
w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia
będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc
na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania
dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej
WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

PRZYSTAŃ - WARSZTATY DLA DUSZY
Wydział Duszpasterski zaprasza na tegoroczną, szóstą edycję Przystani –
warsztatów dla duszy, która odbędzie się w Pelplinie, w sobotę 16 czerwca 2018 roku,
od godziny 9.00. Plan tegorocznej Przystani podzielony został na dwie części. Od 9.30
do 12.00 otwarte dla wszystkich miasteczko warsztatowe przed Collegium Marianum,
a od 13.00 do 21.00 część modlitewno-koncertowa na Górze Jana Pawła II, w
Katedrze oraz na Przystani Jana III Sobieskiego.
Więcej informacji i formularze zapisów znaleźć można na stronie: przystanpelplin.pl
(zapisy możliwe także drogą mailową na adres przystannachwile@gmail.com).

PIELGRZYMKA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII
ŚWIĘTEJ
DO SANKTUARIUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU
W sobotę, 16 czerwca 2018 roku, będzie miała miejsce IX Ogólnopolska
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Do wzięcia udziału, oprócz
nadzwyczajnych szafarzy, zaproszeni są członkowie ich rodzin oraz duszpasterze.
Dojazd autokarami lub busami od strony Kielc. Przyjeżdżający powinni mieć na
przedniej szybie informację: PIELGRZYMKA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY.
Program pielgrzymki:
10.00 – recepcja
11.00 – zawiązanie wspólnoty i prezentacja Sanktuarium
11.30 – konferencja

12.30 – posiłek
14.00 – nabożeństwo czerwcowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź
15.00 – Eucharystia
16.30 – rozesłanie

