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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W PŁOCKU 

REKRUTACJA 

2021/2022 

KROKI REKRUTACJI 

Modlitwa 

Pierwszym i najważniejszym krokiem rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego jest 

modlitwa – spotkanie z Bogiem, wzniesienie serca ku Niemu. Porozmawiaj z Nim, opowiedz 

Mu o swoich myślach, o swoich pragnieniach i pytaj jaką drogę przygotował dla Ciebie.  

Modlitwa o rozeznanie powołania 

Stworzyłeś mnie Panie dla szczęścia. Pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, 

abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny 

we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz 

mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Święty Stanisławie Kostko – módl się za 

mną! 

Amen 

Spotkanie 

Po decyzji o wstąpieniu do seminarium w celu dalszego rozeznawania swojego powołania 

przychodzi czas na następny krok. Jest nim spotkanie z moderatorami – księżmi 

odpowiedzialnymi za formację klerycką. Towarzyszą oni swoim wychowankom w procesie 

poznawania woli Bożej. Rozmowa wstępna dotyczy m.in. życia duchowego, zaangażowania  

w działalność Kościoła, pasji i talentów, a także motywów, które doprowadziły kandydata  

do seminarium. 

Pragniesz poznać wspólnotę seminaryjną? Chcesz zwiedzieć seminarium? Porozmawiać  

z klerykiem bądź księdzem moderatorem? Mamy dla Ciebie propozycję. Weź udział  

w rekolekcjach wakacyjnych, które odbędą się w dniach 28.06-01.07. Czas ten spędzimy pod 

hasłem „Powołał ich od sieci”. 

W programie m.in. codzienna Eucharystia, grupki dzielenia, wyjazd na kajaki czy do 

Działdowa. Czas rekolekcji jest idealną przestrzenią do poznania seminarium „od środka”,  

a także zadania pytań tym, którzy są częścią tej wspólnoty. 

Zapraszamy. Czekamy na Ciebie! 

Więcej – zajrzyj na nasza stronę internetową – www.wsdplock.pl – zakładka Powołanie 

Zgłoszenie 

Kiedy już zdecydujesz się na wstąpienie do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 

prosimy o kontakt telefoniczny. Podczas rozmowy możesz umówić się indywidualne spotkanie 

z jednym z przełożonych, zapytać o szczegóły rekrutacji i uzyskać szczegółowe informacje o 

kolejnych krokach rekrutacji. 

Telefon:  

• 24/ 264 32 62 (Kancelaria Rektora)  

• 600 274 484 (Prorektor ks. Andrzej Pieńdyk) 
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Potrzebne dokumenty: 

• Podanie o przyjęcie do WSD w Płocku 

• Życiorys 

• Świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć później) 

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

• Świadectwo chrztu 

• Świadectwo bierzmowania 

• Świadectwo ukończenia nauki religii 

Opinia księdza proboszcza 

• Zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia 

• 5 fotografii 

• Dowód osobisty 

• Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego 

Dokumenty można dostarczać od 28.05 do 25.06 

Terminy egzaminów wstępnych: 

1.07. – pierwszy termin egzaminów wstępnych 

4.09. – drugi termin egzaminów wstępnych 

Kandydaci przyjeżdżają danego dnia do godz. 9.00, ewentualnie dzień wcześniej do godz. 

18.00 (po uprzednim zgłoszeniu). W takim przypadku nocleg i wyżywienie w seminarium. 

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: 

• Pismo Święte jako objawiona księga Kościoła (podział i tematyka ksiąg biblijnych) 

• Działalność i nauczanie Jezusa: świadectwo Ewangelii 

• Określenie i podział sakramentów 

• Struktura Mszy Świętej 

• Poszczególne okresy roku liturgicznego 

• Modlitwa – jej istota, rodzaje i znaczenie 

• Grzech – istota i rodzaje 

• Rozumienie sumienia i jego rola w życiu człowieka 

• Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny – współczesne zagrożenia 

• Chrześcijanin wobec wartości życia: aborcja, eutanazja, kara śmierci, samobójstwo, 

klonowanie, transplantacja 

• Początki Kościoła w Polsce 

• Historia podziałów chrześcijaństwa i dążenie do jedności 

Materiały pomocnicze do rozmowy kwalifikacyjnej: 

• Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 2005 

• Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i 

technikum, Kraków 2005 

• Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz 

II i III klasy technikum, Kraków 2003 

• Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum 

oraz IV klasy technikum, Kraków 2005 

• M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006 


