
 

 

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

Rumia, ul. Kościelna 20  
 

ks. Michał Kwiatkowski SDB  

tel. 539 955 256        michal.kwiatkowski.sdb@gmail.com  

 

 
Drodzy Rodzice.  

W sobotę, 27 maja 2017 pragniemy pojechać na Lądu na święcenia 

kapłańskie dwóch Salezjanów: dk. Przemysława Malinowskiego oraz dk. 

Andrzeja Waś (który przyjdzie do naszej parafii). W drodze powrotnej 

wstąpimy do Lichenia. Pragniemy złożyć hołd Matce Bożej oraz prosić 

o wytrwałość w powołaniu dla powołanych z naszej parafii oraz prosić o nowe 

powołania kapłański, zakonne i misyjne.  

Aby wyjazd był możliwy potrzebuję waszej zgody i mobilizacji.  

Zgodę na wyjazd należy podpisać i oddać najpóźniej do Niedzieli, 

21 maja do ks. Michała (ilość miejsc w autokarze - ograniczona). Pomoc to 

uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł, która pozwoli nam na częściowe pokrycie 

kosztów wspólnego wyjazdu.  

Plan wyjazdu: 

4:00 Wyjazd z Rumi z pod kościoła 

ok. 9:30 dojazd do Lądu,  

10:30 Msza Święta i Święcenia kapłańskie,  

12:00 Obiad i czas na przejście z przewodnikiem po Klasztorze,  

13:30 przejazd do Lichenia (przez Kawnice) 

14:30- 17:00 pobyt w Licheniu (modlitwa, zwiedzanie, czas na pamiątki), 

17:30 wyjazd z Lichenia,  

ok. 21:30 powrót do Rumi 

Proszę dopilnować, aby dzieci zabrał ze sobą:  

- legitymację szkolną, komżę (ministranci), ciepłe ubranie  

- kanapki na drogę oraz picie niegazowane. 

- można zabrać również pieniądze na pamiątki z Lichenia  

Wszystkich pozostałych informacji udzielam osobiście. 

ks. Michał Kwiatkowski SDB
 

Opiekun LSO Rumia św. Krzyż 



 

Z g o d a  n a  w y j a z d  d o  L ą d u  n / W a r t ą  

na 

Święcenia kapłańskie do Seminarium Salezjańskiego w Lądzie  

w dniu 27 maja 2017 r.   

 

 

 

Ja, ………………………………………………………………………...,            

wyrażam  zgodę,  aby  mój  syn / córka 

 

………………………………………………………….…….……………
 

  imię i nazwisko
 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

  nr PESEL 

 
wziął/-ęła udział pielgrzymce autokarowej na Święcenia Kapłańskie do Lądu oraz 

wyjazd do Lichenia w dniu 27 maja 2017 r. Stwierdzam, że syn / córka nie ma 

ukrytych wad i chorób, które uniemożliwiały by mu / jej wzięcie udziału w 

pielgrzymce i potwierdzam zdolność do uczestnictwa w tego rodzaju imprezie. Na 

czas wyjazdu powierzam swoje dziecko pod opiekę ks. Michała Kwiatkowskiego. 

 

Rumia, ……..……2017r.  ………..……………………… 
                                                                    podpis rodzica                

 
…………………………………… 

nazwisko i imię rodzica 

 

…………………………………… 

adres domowy 

 

…………………………………… 

telefon kontaktowy do rodzica 

 

…………………………………… 

telefon kontaktowy do dziecka 


