
Kościół zaprasza nas co roku do mistycznego Betle-
jem, byśmy okazali wdzięczność i adorowali Boży Ma-
jestat, który uniżył się z miłości do nas, byśmy ofiaro-
wali naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi złoto miłości, 
kadzidło pokornej, ufnej i wytrwałej modlitwy, i mirrę 
chrześcijańskiego umartwienia. 

św. Wincenty Pallotti
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ze względów organizacyjnych 
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(ilustracja przedstawia fragment ołtarza 
nowej kaplicy seminaryjnej pw. Świętej Rodziny)



i wołamy do Niego szeptem naszych stęsknionych  
za Nim serc: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław 
wszystkim naszym Przyjaciołom, Współpracownikom 
i Dobroczyńcom...

Niech trwa w  Was obecność Bożej Dzieciny. 
Niech przemienia Wasze dni w  kwitnący ogród 
prawdy, dobra i piękna, byście stali się „solą ziemi 
i światłem świata”. Niech święta Narodzenia Pań-
skiego i nowy rok 2016 będą czasem szczególnej ła-
ski, miłości i Bożego miłosierdzia.

Pragnę także z całego serca w imieniu księży, bra-
ci, sióstr i wspólnoty kleryckiej podziękować Wam 
za Wasze hojne serca, cierpienia, modlitwy i ducho-
we ofiary zanoszone w naszych intencjach. Składam 
serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę materialną 
– owoc pracy Waszych rąk – przesyłaną do naszego 
seminarium. Dary te sprawiają, że kolejne zastępy 
młodych ludzi mogą dojrzewać do Chrystusowego 
kapłaństwa.

ks. dr Waldemar Pawlik SAC
rektor WSD

Boże Narodzenie 2015 r.

Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy
Wyższego Seminarium Duchownego

w Ołtarzewie!

W betlejemską noc aniołowie, wysłannicy nieba, 
budzili pasterzy. Dziecko, które się narodziło, było 
Synem miłosiernego Boga. Bezradnie otworzyło 
ręce. Boga można wziąć w ramiona. I wyciągnęły się 
do Niego różne ręce. Te najbardziej kochające – ręce 
Matki. Były też ręce męskie, pełne troski i zakłopo-
tania – ręce Józefa. A także ręce pasterzy – spraco-
wane, twarde, ale szczere, niosące to, co miały, dzie-
lące się swoim ubóstwem. Do Dziecka wyciągnęły 
się też ręce gościnne, które otworzyły drzwi jakiegoś 
domu i przeniosły je ze stajni do mieszkania. Bóg na 
te ręce czekał i oddał się im bez zastrzeżeń. To wy-
darzenie z Betlejem powtarza się zawsze, gdy z miło-
ścią wyciągamy ręce do bliźnich. Wtedy w historię 
ludzkości, w historię naszego życia wchodzi Bóg. Bóg 
ukryty, a jakże obecny, oddalony, a jakże bliski, bez-
bronny, a jakże potężny!

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdecz-

niejsze życzenia świąteczne. Mając Was w sercu, upa-
damy na kolana przed naszym Narodzonym Bogiem 


