
Ołtarzew, Boże Narodzenie 2019 r.

Drodzy 
Przyjaciele, Współpracownicy, Dobrodzieje!

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i poło-
żyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

(Łk 2,7)

Ewangelia Wcielenia
Przekazy o narodzeniu Pana Jezusa dostarczają nam nie tylko 

podstawowych informacji o tym wydarzeniu, ale stanowią również 
fundament bożonarodzeniowej duchowości. Innymi słowy, ewan-
geliczna prawda jest dla nas nie tylko źródłem wiedzy, ale również 
podstawą do kształtowania liturgicznych celebracji, osobistych mo-
dlitw, lokalnych i rodzinnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, a nade 
wszystko stylu życia. A jest to historia, w której próżno szukać sie-
lankowych obrazków, choinek, kolorowych świeczek, karpia i dwu-
nastu potraw. Zamiast tych uroczych symboli napotykamy porusza-
jące opisy trudów, przeszkód i niebezpieczeństw Świętej Rodziny. 
Długa i męcząca podróż brzemiennej kobiety, zatrzaśnięte drzwi 
w betlejemskiej gospodzie, nieludzkie warunki porodu, a potem 
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prześladowanie i przymusowa emigracja. Dziecię Jezus od pierw-
szych chwil życia stało się bezdomnym, narażonym na niebezpie-
czeństwa i utratę życia, niepewnym jutra tułaczem.

Ta ciemna „betlejemska noc” została jednak przeniknięta nie-
zwykłym światłem. Rozświetliła ją specjalna „gwiazda”, która 
dla Mędrców ze Wschodu stała się drogowskazem do Betlejem. 
Śpiew świetlistego chóru aniołów przyprowadził pasterzy do 
Dziecięcia złożonego w żłobie. Miłość Maryi i Józefa przemieniła 
ciemną grotę w jaśniejącą królewską komnatę. 

Największym światłem tej nocy był jednak sam nowonarodzony 
Jezus. On bowiem jest „Światłem świata” i jest to światło Miłości. 
Świetliste promienie miłości Jezusa rozjaśniły umysły mędrców, 
przemieniły serca prostych pasterzy, a nade wszystko umocniły 
wiarę Maryi i Józefa, uzdalniając ich do poświęcenia wszystkiego 
dla Dziecięcia. Ich postawa to wzór wiary i życia dla każdego z nas!

Apostoł wcielonej miłości
Św. Wincenty Pallotti bardzo często 

kontemplował tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego i wpatrywał się we wzór 
Świętej Rodziny z Nazaretu. W Dzie-
cięciu Jezus widział znak nieskończo-
nej, delikatnej i zbawczej miłości Boga 
do rodzaju ludzkiego. Czy można po-
zostać wobec niej obojętnym? 

Czy można nie przyjąć Dziecięcia, 
a wraz z Nim – miłości Boga?

Jako wzór odpowiedzi na Boże we-
zwanie, św. Wincenty Pallotti wska-
zywał Najświętszą Maryję i Świętego 
Józefa. Podziwiał ich całkowite zawie-
rzenie Opatrzności i pełne poświęce-
nie Bożej Dziecinie. Ukazywał także 
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wartość ich ludzkich cnót: cierpliwego znoszenia trudów, wytrwa-
łości, pracowitości, ducha służby. Zachęcał, by duchowo zamiesz-
kać ze Świętą Rodziną w Nazarecie i poddać się wychowaniu na 
wzór Dziecięcia Jezus.

Szkoła wcielonej Miłości
Seminarium to specjalna 

szkoła, która ma doprowadzić 
do tego, by w sercach alumnów 
ukształtował się Jezus. Dokonu-
je się to przez codzienny udział 
we Mszy św. i innych modli-
twach, poprzez medytacje i ad-
oracje, korzystanie z konferen-

cji duchowych, zdobywanie wiedzy psychologicznej, filozoficznej, 
teologicznej, biblijnej, homiletycznej, katechetycznej itd. Semina-
rium to również czas praktyk duszpasterskich, to znaczy posługi 
dzieciom, młodzieży, rodzinom, chorym, starszym, grupom Zjedno-
czenia Apostolstwa Katolickiego w kraju i za granicą. Szczególnie 
owocnym przedsięwzięciem jest Misterium Męki Pańskiej, przed-
stawianym na deskach seminaryjnego teatru przez cały Wielki Post. 
Wszystko to, podobnie jak w Nazarecie, wymaga modlitwy, cierpli-
wości, pracy, a zwłaszcza zawierzenia Bożej Opatrzności.

W mijającym roku doświadczyliśmy od Boga wielkiej łaskawo-
ści. Dziękujemy za trzech nowych kapłanów, czterech diakonów 
i pozostałych alumnów, którzy kontynuują lub dopiero rozpoczęli 
formację w naszym seminarium. Są wśród nich nie tylko pallotyni, 
ale również alumni innych zgromadzeń zakonnych, a nawet kleryk 
obrządku grekokatolickiego. Są nie tylko Polacy, ale także alumni 
z Białorusi, Ukrainy, a nawet Korei Południowej! Tworzymy bar-
dzo różnorodną, połączoną jednym celem wspólnotę. Tym celem 
jest uświęcenie, czyli przekształcanie swego serca i świata w du-
chu Bożej miłości.
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Jako rektor pallotyńskiego seminarium chcę przede wszystkim 
podziękować Wam wszystkim za modlitwę i duchowe wsparcie. 
Nasze największe wysiłki bez Bożej łaski byłyby daremne. Ducho-
wa siła naszych drogich Przyjaciół i Współpracowników jest bar-
dzo potrzebna alumnom w ich procesie rozeznawania, wzrasta-
nia i kształcenia się. Tak naprawdę tylko Pan Bóg wie ilu alumnów 
przezwyciężyło trudności w drodze ku kapłaństwu dzięki Waszym 
wytrwałym modlitwom i ofiarom.

Mijający rok był również szczególny w wymiarze zewnętrznym. 
Po kilku latach starań i przygotowań, rozpoczęliśmy wreszcie decy-
dującą fazę renowacji seminarium. Jest to „remont stulecia”, zarów-
no pod względem jego rozmachu, kompleksowości, jak i kosztów. 
Cały główny gmach WSD został zamknięty, a wspólnota seminaryj-
na przeprowadziła się tymczasowo do części domu rekolekcyjne-
go. Jakże opatrznościowe okazały się inwestycje i prace ostatnich 
lat w postaci budowy tzw. „łącznika” z salami spotkań, jadalnią 
i zapleczem kuchennym. Korzystają z nich dziś grupy rekolekcyjne 
i nasi współpracownicy, lecz na czas „remontu stulecia” stały się 
one również codzienną przestrzenią życia wspólnoty seminaryjnej.

W głównym gmachu seminarium od kilku miesięcy trwają in-
tensywne prace. Zostaną wymienione systemy: elektryczny, ka-
nalizacyjny, wentylacyjny i przeciwpożarowy. Struktura domu 
zostanie tak zmodyfikowana, aby wspomagać tworzenie brater-
skiej wspólnoty, unowocześnić pokoje (budowa łazienek w części 
alumnackiej) i przyczynić się do energooszczędnego korzystania 
z przestrzeni mieszkalnej. To ogromne przedsięwzięcie, które wy-
maga wielkich nakładów finansowych. 



5

Dlatego od wielu miesięcy prowadzimy akcję pod nazwą „Ofia-
ruj cegiełkę na remont stulecia WSD”. Zaangażowane są w nią 
wszystkie pallotyńskie parafie w kraju i za granicą. Jest bardzo 
ważne, aby informacja o tej akcji dotarła do jak największej licz-
by ludzi dobrej woli. Z pewnością jest jeszcze wiele osób, którym 
można zaproponować taką pomoc osobiście lub przez Internet. 
Każdy grosz ofiarowany z serca jest na wagę złota. Każda cegiełka 
przyczynia się do renowacji seminarium. Bardzo dziękuję za Wa-
sze dotychczasowe wsparcie i ośmielam się prosić o dalsze, by-
śmy mogli owocnie ukończyć remont i powrócić do zamieszkania 
w głównym gmachu, skąd wyszło już tyle pokoleń pallotynów.

Jako wspólnota seminaryjna odwdzięczamy się naszym Współ-
pracownikom i Dobrodziejom poprzez codzienną modlitwę, 
a zwłaszcza podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Zachęcam do przystąpienia do Pallotyńskiego Związku 
Mszy Wieczystych, by jeszcze bardziej wzmocnić naszą więź du-
chową przy ołtarzu Chrystusa. Msze wieczyste można zamawiać 
za żywych i za zmarłych. Od chwili zamówienia „intencji wieczy-
stej” będzie ona sprawowana codziennie przez pallotyńską wspól-
notę dopóki ta będzie istniała – daj Boże, do końca świata! Msze 
wieczyste to wielki duchowy dar! Zapraszam także do osobistego 
uczestnictwa w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych 
w Ołtarzewie. Jest to zawsze okazja do wspólnej modlitwy, roz-
mowy i doświadczenia seminaryjnej gościnności.
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Błogosławieństwo Jezusa – wcielonej Miłości
Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław… W tym szczególnym bo-

żonarodzeniowym czasie, kiedy ludzie składają sobie piękne ży-
czenia, ogarniamy wdzięczną modlitwą Was wszystkich, drodzy 
Współpracownicy i Dobrodzieje. Życzymy, aby Boża miłość za-
wsze wypełniała Wasze serca, prowadziła przez życie, uzdalnia-
ła do pokonywania wszelkich trudów i ufnego zawierzania Bożej 
Opatrzności na wzór Najświętszej Maryi i Świętego Józefa. Na 
cały Nowy 2020 Rok niech Wam i wszystkim Waszym bliskim bło-
gosławi Boża Dziecina!

(Silvio Consadori, 1964
witraż z Kaplicy Papieża 
w apartamencie prywatnym, 
Pałac Apostolski)

W imieniu wspólnoty  
Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

ks. prof UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC

Rektor WSD

PS. Zapewniam o codziennej pamięci modlitewnej całej wspól-
noty seminaryjnej. W intencji wszystkich Przyjaciół, Współpracow-
ników i Dobroczyńców odprawię Mszę Świętą Pasterską. Przez 
cały rok w każdy czwartek polecam Wasze troski i sprawy przy oł-
tarzu Pana. Niech Dziecię Jezus wynagrodzi dobroć Waszych serc!
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ZAPRASZAMY

11 lutego 2020 r. na 28. Światowy Dzień Chorego 

w programie:
- rozpoczęcie różańcem o godzinie 10.30
- Msza św. o godzinie 11.00
- Indywidualne błogosławieństwo  
Najświętszym sakramentem
- wspólna Agapa

Ze względów organizacyjnych prosimy  
o zgłoszenie swojego uczestnictwa.

Na rekolekcje wielkopostne  
z Misterium Męki Pańskiej  
przedstawianym przez alumnów  
naszego Seminarium 
w terminie 26-29 marca 2020 r.

Prosimy o zgłoszenie swojego 
uczestnictwa.



Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach adresowych lub innych.  
Zdarza się, że mimo wpłaconej ofiary lub wysłanego listu my ich nie otrzymujemy.

Dlatego, jeśli w ciągu 2 tygodni od wysłanej do nas korespondencji  
nie otrzymają Państwo odpowiedzi na list lub na zamówioną intencję  
z przekazu bankowego prosimy o kontakt telefoniczny 22 733 85 62.


