Wielkanoc 2021

Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy,
to choćby umarł,
żyć będzie.
(J 11, 25)

Wielce czcigodni Przy jaciele, Dobroczyńcy, Współpracownicy

Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie!
Zmartwychwstanie Jezusa nie stało się po to, by pozostać na zawsze zadziwiającym zjawiskiem.
Stało się jako otwarcie nowej, nieznanej dotąd drogi przeznaczonej dla człowieka przez samego
Stwórcę. Dotąd znaliśmy jedynie śmierć i tęsknotę za wiecznością. Dotąd przypadki wskrzeszenia
zmarłych przedłużały jedynie bytowanie człowieka na ziemi. Narodziny i śmierć są tym, co znamy
jako początek i koniec ludzkiego bytu na ziemi. Zmartwychwstanie Jezusa jest pierwowzorem tego,
co czeka każdego, kto wiarą Go przyjmuje. Zmartwychwstanie Jezusa jest zadatkiem naszego zmartwychwstania, o ile w Niego wierzymy.
I to jest właśnie ta największa i najwspanialsza wiadomość i sedno Świąt Wielkanocnych, największych i najradośniejszych świąt chrześcijańskich. To jest radość, która winna rozpromieniać
nasze serca. Pomimo naszych wad, grzechów i słabości, pomimo chorób, pandemii i pomimo naszej egzystencji nieuchronnie skierowanej do naturalnej śmierci, nie przepadniemy definitywnie,
lecz zmartwychwstaniemy mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. On po to z miłości dla nas umarł
i zmartwychwstał, aby nas śmiertelnych obdarzyć życiem nieśmiertelnym.
Ogarnięci tą wielką nadzieją, życzymy Wam wiele radości i dobra. Niech Ten, który powstał
z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech stanie się dla Was źródłem pokoju, zrozumienia
i szacunku. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

W imieniu władz i całej społeczności Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie do tych życzeń dołączam serdeczną
wdzięczność i podziękowanie za otwartość, życzliwość i wszelką pomoc
duchową i materialną w dziele wychowywania, kształcenia i formowania
przyszłych kapłanów i misjonarzy oraz wsparcie „remontu stulecia” naszego seminarium.
Z darem modlitwy

dyrektor Referatu Duszpasterstwa Współpracowników

I niedziela czerwca – Dniem Towarzystwa Przyjaciół WSD
w Ołtarzewie
Drodzy Przyjaciele naszego seminarium. Ponieważ nasz bezpośredni
kontakt jest utrudniony, pragniemy zintensyfikować naszą duchową łączność. Dlatego proponujemy konkretny jeden dzień w roku, abyśmy w tym
dniu szczególnie połączyli się duchowo we wspólnej modlitwie o nowe
powołania oraz za siebie nawzajem. Będzie to pierwsza niedziela czerwca
(w tym roku przypada ona na 6 czerwca). Serdecznie dziękujemy za Waszą
wieloletnią solidarność, życzliwość, duchową i materialną troskę o kształcenie przyszłych kapłanów. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę duchową wspólnotę przez wstąpienie w szeregi Towarzystwa Przyjaciół WSD
w Ołtarzewie.

Zapraszamy na rekolekcje wakacyjne nad morzem do Mrzeżyna:
19-29 sierpnia 2021r. dla dorosłych, młodzieży, dzieci.
30 sierpnia – 9 września 2021r. dla dorosłych.
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