
Znak Dziecka
Narodzenie Jezusa w Betlejem (co oznacza Dom Chleba) to wielki znak miłości Boga do człowieka. Tym 

znakiem jest Dziecko. Jednocześnie ludzkie i Boże, zwyczajne i cudowne. Trafnie wyraził to Franciszek Karpiń-
ski w słowach pięknej kolędy: „Pan niebiosów – obnażony; ma granice – Nieskończony”! Oczami ciała widzi 
się małe dziecko. Jednak oczami wiary można dostrzec, kim Ono jest naprawdę: wcielonym Synem Bożym.

Dziecko jest delikatne i zależne od innych. To przedziwne, że wszechmogący Bóg puka do naszych drzwi 
jak potrzebujący, że wyciąga ręce jak bezbronne niemowlę, że cierpliwie oczekuje na nasze „tak”. Kiedy 
z wiarą otwieramy nasze serca, wtedy właśnie dokonuje się cud! Przyjęte Dziecię rozprasza mroki zwątpienia, 
a smutne serca przemienia w oazy radości. Jako pierwsi Bożą Dziecinę przyjęli Maryja i Józef. Posłuszeń-
stwo wiary okazali potem betlejemscy pasterze i mędrcy ze Wschodu, a w jerozolimskiej świątyni pobożny 
starzec Symeon i podeszła w latach prorokini Anna. Według franciszkańskiej tradycji pokłon narodzonemu 
Panu oddała też przyroda w postaci wołu i osła, które to zwierzęta od XIII wieku zajmują trwałe miejsce 
w bożonarodzeniowych szopkach.

Dziecka można jednak nie przyjąć, odrzucić Je, a nawet usiłować zabić. Tak zrobili betlejemski oberżysta, 
król Herod i jego siepacze. Ich decyzje i czyny doprowadziły do morza łez, rozdzierającego jęku i rozlewu krwi. 
Gdy odrzucana jest miłość Boga, ostatecznie krzywdzony jest człowiek, stworzony na Jego obraz i podobień-
stwo. Rzeź niewiniątek trwa do dziś, wszędzie tam, gdzie cierpią niewinni. Jednak światło pokoju z Betlejem 
nie gaśnie. Miłość Bożego Dziecka wciąż od nowa rozprasza mroki naszych serc, domostw, ojczyzny i świata 
całego. Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1,12).

Bambino Gesù u św. Wincentego Pallottiego
Znak Dzieciątka Jezus był jednym z najważniejszych dla Świętego Wincentego Pallottiego. Podczas uro-

czystych obchodów oktawy Epifanii gromadził on tłumy wiernych wokół figurki Bambino Gesù, uznawanej 
za cudowną. Apostoł Rzymu błogosławił nią zebranych, ucząc ich ducha dziecięctwa Bożego. Swoim słowem, 
pobożnością i życiem przekonywał, że każdy jest dzieckiem Ojca w niebie. Zaufanie Bogu, nawet w najtrud-
niejszych i najbardziej dramatycznych chwilach, było kluczową cechą jego duchowości. Święty Wincenty 
Pallotti odkrywał Boga nie tylko w swoim sercu i na modlitwie, ale nade wszystko widział Go w drugim 
człowieku. Po obchodach oktawy Epifanii 1850 roku, okrył swym płaszczem zziębniętego biedaka, podobnie 
jak Maryja owinęła w pieluszki Nowonarodzone Dziecię. Miłość ma wiele twarzy!

Seminarium w Ołtarzewie – pallotyńskie Betlejem
W mijającym roku rozpoczęliśmy obchody 100-lecia działalności Wyższego Seminarium Duchownego 

i 90-lecie obecności Księży i Braci Pallotynów w Ołtarzewie. Zasadniczym celem naszego Seminarium było 
i jest przygotowanie alumnów do posługi kapłańskiej i misyjnej w duchu Świętego Wincentego Pallottiego. 
Dlatego jako cała ołtarzewska wspólnota: księża, bracia, siostry, alumni, pracownicy świeccy staramy się co-
raz lepiej poznawać geniusz Założyciela, odczytywać jego charyzmat apostolstwa i współpracy, naśladować 
jego dobroć wobec ludzi.

Pan sam da wam znak:  
oto Panna pocznie i porodzi Syna  

i nazwie Go imieniem Emmanuel,  
to znaczy Bóg z nami (Iz 7,14)

DRODZY
PRZYJACIELE, 

WSPÓŁPRACOWNICY 
I DOBROCZYŃCY!



Bardzo ważnymi wydarzeniami w życiu seminaryjnej wspólnoty są spotkania z naszymi drogimi Współ-
pracownikami. Cieszymy się, że licznie uczestniczycie w specjalnych rekolekcjach i dniach skupienia orga-
nizowanych zarówno w Seminarium, jak i poza nim. Staramy się, by był to czas odnowy relacji z Bogiem, 
pogłębienia wiary i rozpalenia miłości. Jednocześnie dziękujemy za Waszą nieustanną i żarliwą modlitwę 
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a zwłaszcza za pallotyńskie Seminarium.

Przed kilkoma miesiącami Wyżsi Przełożeni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce mianowali 
nowy Zarząd Seminarium. Jako rektor wspólnoty w Ołtarzewie chcę zapewnić, że będziemy kontynuowali 
najlepsze tradycje otwartości i gościnności wobec naszych Przyjaciół, Współpracowników i Dobroczyńców. 
O specjalne apostolskie błogosławieństwo dla Was poprosiliśmy Ojca Świętego Franciszka. Z całym zespołem 
Waszych Duszpasterzy nieustannie pracujemy nad tym, aby program i warunki pobytu w Ołtarzewie coraz 
bardziej odpowiadały charyzmatowi Świętego Wincentego Pallottiego i jego wizji Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego.

W ostatnich latach udało się bardzo wiele dokonać, w ogromnej mierze dzięki Waszemu wsparciu. Została 
kompletnie wyremontowana, wyposażona i oddana do użytku sala teatralno-konferencyjna, w której alumni 
corocznie wystawiają Misterium Męki Pańskiej, i gdzie swoje kulturalne inicjatywy realizuje Scena Ołtarzew. 
Udało się też ukończyć budowę nowej jadalni i kilku sal konferencyjnych dla grup rekolekcyjnych. Przed 
nami wysiłek odpowiedniego ich wyposażenia, aby mogły służyć wszystkim, którzy zechcą przyjechać do 
Ołtarzewa. Bóg zapłać za wszelką pomoc oraz każdy gest wsparcia i życzliwości!

W ostatnich miesiącach podjęta została nowa inicjatywa, by czas rekolekcji i duchowego skupienia  
w Seminarium połączyć z możliwością zadbania o zdrowie. Podjęliśmy w tym celu współpracę z Ośrodkiem 
Rehabilitacji „Nasza Klinika” w Ożarowie Mazowieckim (szczegóły na 
karcie informacyjnej). Ufamy, że dzięki temu jeszcze chętniej będziecie 
przyjeżdżać do Ołtarzewa, byśmy mogli wspólnie się modlić, rozmawiać 
i wspierać.

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i cały Nowy 2018 Rok 

życzę Wam, drodzy Współpracownicy, obfitego błogosławieństwa Bo-
żej Dzieciny. Niech Jezus, który przynosi pokój, odnowi swoją obecność 
w Waszych sercach, rodzinach i środowiskach życia. Niech Jego życio-
dajna miłość rozproszy wszelki smutek, otrze każdą łzę i ogrzeje swym 
ciepłem Wasze osobiste i rodzinne Betlejem.

Jezusie, Chlebie Życia, narodzony w Domu Chleba, posilaj nas nieustan-
nie, byśmy sami potrafili być dobrzy jak chleb i wzajemnie się pokrzepiali 
na drogach codziennego życia!

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Ks. dr Mirosław Mejzner SAC
Rektor

Ołtarzew, Boże Narodzenie 2017 r.

PS. Zapewniam o codziennej i wdzięcznej pamięci modlitewnej całej wspólnoty seminaryjnej. W intencji 
wszystkich Przyjaciół, Współpracowników i Dobroczyńców odprawię Mszę Świętą Pasterską w ołtarzewskim 
Betlejem, dziękując Bogu za Jego nieskończoną miłość złożoną w Waszych sercach. Podczas całego roku 
pamiętam o Was w każdy czwartek podczas Liturgii Eucharystycznej.


