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„DZIŚ POTRZEBUJĘ TWYCH DŁONI...” 
 

 Seminarium nazywane jest  „domem ziarna”, w którym my - klerycy będąc ziarnem, dojrzewamy  przez sześć lat, aby w przy-
szłości przynosić owoce. Odkrywamy na nowo Boga, zakochujemy się w Nim bez reszty i oddajemy Mu całe swoje Ŝycie. KaŜdy 
dzień przeŜyty w seminarium poprzez: Eucharystię, modlitwę poranną i wieczorną, Adorację Najświętszego Sakramentu, sakra-
ment pokuty i pojednania, Liturgię Godzin, przybliŜa nas jeszcze bardziej do Tego, który nas powołał. W ciągu dnia uczestni-
czymy w wykładach, zdobywając wiedzę filozoficzną i teologiczną, a na zajęciach popołudniowych spotykamy się w kołach zain-
teresowań np.: w kole misyjnym, katechetycznym, liturgicznym, a takŜe w grupach charytatywnych, pomagając ludziom potrze-
bującym. 
 Jednak oprócz modlitwy i pracy intelektualnej – zdobywanej na 
wykładach – waŜny jest równieŜ odpoczynek i umiejętne spędzanie 
wolnego czasu. W seminarium moŜliwości jest wiele, kaŜdy moŜe 
znaleźć coś dla siebie. Między innymi: sala sportowa, gdzie moŜna 
grać w koszykówkę, tenisa stołowego oraz ćwiczyć na siłowni. DuŜą 
popularnością cieszy się boisko do gry w piłkę noŜną, gdzie prawie 
co niedzielę odbywają się mecze kleryckie, a na wiosnę i jesień roz-
grywki między poszczególnymi rocznikami. Oprócz tego mamy wła-
sny kort tenisowy oraz boisko do siatkówki. Ponadto corocznie w 
maju – wyjeŜdŜamy na „Majówkę” - to jest okres trzech dni, w któ-
rych poszczególne roczniki seminarium wyruszają w róŜne miejsca 

naszej diecezji, lub Polski. Uczestniczymy 
równieŜ w wakacyjnych rekolekcjach, takich 
jak: oazy z dziećmi i młodzieŜą, oazy rodzin, 
piesze pielgrzymki, wyjazdy z dziećmi niepełnosprawnymi, obozy młodzieŜowe, grupy ministranckie, 
KSM, oraz ostatnimi czasy popularny w naszej diecezji „Przystanek Jezus”. 
 Seminarium jest więc miejscem, w którym rozwijamy swojego ducha modlitwy i swój umysł, by w 
przyszłości jako kapłani nieść Boga drugiemu człowiekowi.  
 To miejsce moŜe stać się równieŜ Twoim domem. Jeśli chcesz bliŜej poznać Pana Boga oraz Ŝycie, 
którym tętni seminarium, moŜesz do nas przyjechać. Organizowane są dla Ciebie spotkania rekolekcyjne 
prowadzone przez księdza i kleryków. BliŜsze informacje moŜesz uzyskać pod adresem: 
 

Dom Rekolekcyjno – Powołaniowy, 
Gościkowo – ParadyŜ, 66-200 Świebodzin 1. 

MÓDLMY SI Ę O POKÓJ 
 

BoŜe, Stwórco świata, Ty kierujesz biegiem dziejów, 
wysłuchaj nasze błagania i udziel pokoju w naszych 

czasach, abyśmy z rado-
ścią mogli wychwalać 

Twoje miłosierdzie. 
Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który 

z Tobą Ŝyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

(Msza o zachowanie pokoju i sprawiedliwości - kolekta) 
Królowo Pokoju - módl się za nami. 

SŁOWNICZEK LITURGICZNY 
 

Kleryk = alumn - osoba przygotowująca się w semina-
rium do święceń kapłańskich poprzedzonych święceniami 
diakonatu.  
Diakon - osoba posiadająca najniŜszy stopień sakramentu 
święceń (następnym jest prezbiterat i episkopat). MoŜe 
być przejściowy w drodze do kapłaństwa lub stały, w któ-
rym osoba trwa do końca Ŝycia, nie przyjmując wyŜ-
szych święceń. 

Zapraszamy!Zapraszamy!Zapraszamy!Zapraszamy!    

Chrystus to Miłośnik, 
który nieraz dostaje 
od nas „kosza”, ale 
przewyŜsza innych 
tym, Ŝe się niczym nie 
zraŜa. Wszyscy mogą 
nie wrócić, ale On wróci na pewno. 
   (Stefan Kardynał Wyszyński) 

Króluj nam Chryste!  


