
Po zakończonych obchodach Świętego Roku Miłosierdzia, po wielkich wydarzeniach 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i obecności w naszej Ojczyźnie papieża Franciszka, dzię-
kujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski Jego dobroci i miłości. Kalendarz nasuwa mam kolejne wielkie 
rocznice, jakie są przed nami, tj. 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 
100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. To te maryjne ikony będą dla nas treścią i zadaniem tego roku. 
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Księża Pallotyni

ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki

www.wsdsac.pl  intencje@pallotyni.pl

 tel. 22 722 10 24  tel./fax 22 733 85 62

Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy 
Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie!

Pragnę z całego serca w imieniu naszej wspólnoty podziękować Wam za życzliwość i hojność Waszych 
serc: przede wszystkim za każdą ofiarę cierpienia w intencji osób powołanych, a w sposób szczególny za 
wychowawców, profesorów, braci i alumnów ołtarzewskiego seminarium. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy 
złożyli deklarację przynależności do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Ołta-
rzewie. Z całego serca dziękuję za każdą ofiarę materialną przesyłaną na utrzymanie i formację przyszłych 
kapłanów. Wielkim wsparciem są zamawiane intencje mszalne: indywidualne i gregoriańskie, intencje ma-
jowe, listopadowe i na uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Zachęcamy do zamawiania również Mszy 
Świętych wieczystych. Codziennie w całym Stowarzyszeniu odprawiamy trzy Msze Święte za wpisanych do 
tzw. ksiąg Mszy Świętych wieczystych za żywych i za zmarłych. Modlimy się za żywych: o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski. Zamawiając takie Msze Święte, można zrobić komuś bliskiemu prezent z okazji 
imienin, urodzin czy też innych uroczystości i rocznic. Jako potwierdzenie otrzymają Państwo obrazek, który 
można wręczyć obdarowanej osobie. W drugiej księdze zapisani są zmarli, za których również modlimy się 
codziennie w Mszach Świętych, dopóki będzie istniało nasze Stowarzyszenie. Dary te sprawiają, że możemy 
żyć i się rozwijać. 

W imieniu całej naszej wspólnoty raz jeszcze za wszystko dziękuję. Niech zwycięski Chrystus napełni 
pokojem Wasze serca i błogosławi w każdym dniu Waszego życia!

Z darem modlitwy

ks. Waldemar Pawlik SAC
rektor

Ołtarzew, kwiecień 2017 r.

Nasze ołtarzewskie seminarium żyje tymi treściami dzięki Waszej trosce i hojnej pomocy.



Obchodziliśmy uroczystość św. Wincentego Pallottiego, 
naszego Ojca Założyciela. W naszym seminaryjnym Wie-
czerniku, we wspólnocie księży, braci, sióstr i wielu współ-
pracowników, modliliśmy się za Was oraz w intencjach 
nam przesłanych. 

Przybyło do nas wielu chorych, aby wspólnie świętować XXV Światowy 
Dzień Chorego, przeżyć Eucharystię, przyjąć sakrament namaszczenia 
chorych i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. W tym miesiącu, w ko-
ściołach pallotyńskich w Polsce, odprawiamy codziennie osiemnaście 
Mszy Świętych w podanych intencjach. Na załączonej kartce możecie 
zapisać swoje własne intencje i przesłać je nam do włączenia w tę ma-
jową modlitwę. 

6 maja – święcenia kapłańskie – to największy owoc Wa-
szych modlitw i ofiar. Tego dnia ośmiu kandydatów do 
święceń otrzyma ten najbardziej przez nich oczekiwany 
dar przez posługę ks. kard. Kazimierza Nycza, metropo-
litę warszawskiego. 
Na tę uroczystość serdecznie Was zapraszamy.

22 stycznia,
św. Wincenty Pallotti

11 lutego,
Dzień Chorego

Matka Boża 
Królowa Apostołów

Święcenia kapłańskie

Zapraszamy na rekolekcje wakacyjne, które łączą w sobie modlitwę i aktywny wypoczynek:

Ochotnica Dolna, 4-14 lipca 2017 r. (dzieci, młodzież, dorośli)
Mrzeżyno, 16-26 sierpnia 2017 r. (dzieci, młodzież – z rodzicami lub opiekunami)
Mrzeżyno, 28 sierpnia – 7 września 2017 r. (dorośli)

W ramach cyklu spotkań jesiennych zapraszamy na rekolekcje:

Z Matką Bożą z Fatimy do Kibeho
Ołtarzew 15-17 września 2017 r. (dorośli)

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres seminarium.


