Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony…

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy
Pallotyńskiego Seminarium!
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w okresie, kiedy
stary rok, jakby w sztafecie dziejów, przekazuje pałeczkę nowemu. Zmiana kalendarza ma znaczenie symboliczne, gdyż wcielenie Syna Bożego rozpoczęło nową erę w historii ludzkości. Nie
chodzi tu jedynie o nową rachubę lat. Najważniejszy jest fakt, że
narodzenie Jezusa Chrystusa rozpoczęło nową sytuację zbawczą.
Albowiem – jak uczy nas drugi Sobór Watykański – Syn Boży,
przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem.
Odejście ludzi od Boga przez grzech, zostało przezwyciężone
przez przyjście Boga na świat. Dzięki temu człowiek stał się
uczestnikiem boskiej natury. Tak wielki cud Miłości świętujemy
każdego roku w okresie Bożego Narodzenia!

Rok w ołtarzewskim seminarium
Wiara w Opatrzność Bożą pozwala kroczyć z ufnością drogą
codzienności, nawet wówczas, gdy jest ona wyboista i naznaczona przeszkodami. Mijający rok nie był łatwy. Pandemia, której
widmo wciąż nas niepokoi, znacznie utrudniała codzienne funkcjonowanie i wszelkie aktywności: celebracje liturgiczne, posługi
duszpasterskie, wykłady, zwykłe ludzkie spotkania.
W czasie wiosennej fali koronawirusa wielu Współbraci
zachorowało. Niektórzy przechodzili infekcję bardzo ciężko.
Na skutek wielorakich powikłań, odszedł do wieczności szczególny członek naszej wspólnoty – ks. abp Henryk Hoser, zasłużony misjonarz w Rwandzie, Superior Francuskiej Regii
Miłosierdzia Bożego, Sekretarz Watykańskiej Kongregacji
Ewangelizacji Narodów, Przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, Wizytator
Apostolski w Medjugorje. Wierzymy, że miłosierny Bóg przyjął
go do siebie i w ten sposób zyskaliśmy specjalnego orędownika
w niebie.
Z pewnością takimi są nowi polscy błogosławieni: ks. kard.
Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka, którzy byli związani z Pallotyńskim Seminarium w Ołtarzewie. Prymas Tysiąclecia dokonał konsekracji seminaryjnego kościoła w 1953 roku,
zaledwie cztery miesiące przed swym internowaniem, a później –
już po uwolnieniu – kilkakrotnie udzielał święceń kapłańskich.
„Niewidoma matka niewidomych” z Lasek należała natomiast

do Apostolatu Pojednania propagowanego przed wojną przez Sługę Bożego
ks. Stanisława Szulmińskiego, profesora
naszego seminarium.
Cały mijający rok był w pallotyńskich
prowincjach w Polsce dedykowany właśnie jemu i opatrzony hasłem: „Miłość
potężniejsza od śmierci”. Finalny akcent
tych obchodów to specjalne sympozjum
w Ołtarzewie w dniach 27-28 listopada 2021 roku, poświęcone
pallotyńskiemu Męczennikowi na Golgocie Wschodu.
Święci i błogosławieni to prawdziwi przewodnicy na naszej
drodze wiary. Ufamy, że wpatrzeni w ich przykład dotrzemy do
celu naszego pielgrzymowania. Po to Bóg przyszedł na ziemię,
aby nas doprowadzić do nieba. Po to Syn Boży stał się człowiekiem, aby ludzie stali się synami Bożymi.
Szczególną rolę w misji uświęcania pełnią kapłani poprzez
sprawowanie sakramentów, głoszenie słowa Bożego i duchową
pomoc potrzebującym. Dziękujemy Bogu za 4 nowych kapłanów: Marka, Pawła, Rusłana i Tomasza, którzy w maju przyjęli
święcenia prezbiteratu, oraz za 6 nowych profesów wieczystych,
którzy w październiku otrzymali święcenia w stopniu diakonatu:
Andrzeja, Bartosza, Krzysztofa, Maksyma, Pawła i Rafała.
Razem z nimi seminaryjną formację przeżywa 16 pallotyńskich alumnów z Polski, Białorusi i Korei Południowej oraz
7 kleryków z trzech innych zgromadzeń zakonnych. Prosimy

o modlitwę, by wytrwali w powołaniu i z radością służyli Ludowi Bożemu.
Ukończenie „remontu stulecia”
Dnia 4 października odbyła się uroczysta inauguracja roku
seminaryjnego 2021/22 połączona z poświęceniem odnowionego gmachu seminarium. Było to wspaniałe święto, któremu
przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda, aktualny metropolita
gdański, a jednocześnie pallotyn, który w 1983 roku w ołtarzewskim seminarium przyjął święcenia kapłańskie. W uroczystościach inauguracyjnych wzięło udział wielu znamienitych gości,
m.in.: przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, członkowie
Zarządu Generalnego z Rzymu, księża prowincjałowie, rektorzy
pallotyńskich wspólnot, proboszczowie parafii, władze lokalne,
przedstawiciele świata nauki i kultury. Szczególną grupę gości
stanowili Dobroczyńcy seminarium, reprezentujący symbolicznie Was wszystkich, czytających słowa tego świątecznego listu.
Drodzy Przyjaciele! W imieniu całej ołtarzewskiej wspólnoty
chcę bardzo serdecznie podziękować za Waszą pomoc duchową
i materialną. Bez Waszego wsparcia, wykupionych „cegiełek” czy
datków na meble, ukończenie „remontu stulecia” byłoby niemożliwe, a moment przeprowadzki do seminaryjnego gmachu
byłby pewnie odroczony na kolejne miesiące. Po dwóch latach
żmudnych, pracochłonnych i kosztownych prac cała wspólnota (księża, bracia i alumni) mieszka już w wyremontowanym

seminarium, gdzie odbywa się proces sześcioletniej formacji ku
kapłaństwu. Przed nami jeszcze sporo drobnych prac wykończeniowych i spłata długoterminowego kredytu, jednak radość
z powrotu do właściwego gmachu seminarium, wybudowanego
osiemdziesiąt lat temu, jest ogromna.

Jako wspólnota seminaryjna odwdzięczamy się Wam codzienną modlitwą, zwłaszcza podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdy czwartek sprawuję w Waszych
intencjach mszę świętą. Natomiast w każdy pierwszy piątek
miesiąca, podczas Eucharystii, polecam Miłosierdziu Bożemu
intencje członków Pallotyńskiego Związku Mszy Wieczystych,
którzy takowe intencje zamówili w Ołtarzewie.

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego (22 stycznia
2022 roku) będzie szczególnym dniem wdzięczności za Waszą ofiarność. O godz. 12.00 odprawimy w kościele mszę św.
w Waszych intencjach, a następnie poświęcimy specjalną tablicę upamiętniającą Darczyńców. Serdecznie zapraszam do
uczestniczenia w tej uroczystości w Ołtarzewie. Zgłoszenia
udziału proszę kierować do naszej Administracji.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Zbliżające się święta Bożego Narodzenia pomagają nam po
raz kolejny przeżyć bliskość Boga, który wchodzi w nasze ludzkie
codzienne sprawy. Zmieniają się kalendarze, ale Jego miłość jest
niezmienna i trwała. Bóg jest wszechmocny i pokorny zarazem.
Stał się Dziecięciem, by każdy mógł przyjąć Jego miłość. Z niej
rodzi się radość i pokój w sercach ludzi dobrej woli.
Niech dary Bożej Dzieciny staną się Waszym udziałem. Niech
betlejemskie światło rozświeca drogi Waszego życia, a miłość
Świętej Rodziny, która przezwyciężała wszelkie trudności, dodaje sił na każdy dzień nadchodzącego Roku Pańskiego 2022. Nasz
Patron, św. Wincenty Pallotti – wielki czciciel Dzieciątka Jezus
i propagator duchowości dziecięctwa Bożego – niech wyprasza
Wam wszelkie potrzebne łaski.
W imieniu wspólnoty
Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Ks. prof. ucz. dr hab. Mirosław Mejzner SAC
Rektor WSD
PS. W intencji wszystkich Przyjaciół, Współpracowników
i Dobroczyńców odprawię mszę świętą pasterską. Niech Dziecię
Jezus wynagrodzi dobroć Waszych serc!

Zapraszamy:
11 lutego 2022 r. na 30. Światowy Dzień Chorego,
w którym przez wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
będziemy modlić się za wszystkich chorych:
– rozpoczęcie różańcem o godz. 10.30, msza święta o godz. 11.00
– indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,
– wspólna agapa
31 marca – 3 kwietnia 2022 r. na rekolekcje wielkopostne
z Misterium Męki Pańskiej
przedstawianym przez alumnów naszego seminarium.
Ze względów organizacyjnych
prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa
tel. 22 722 10 24; tel./fax 22 733 85 62
intencje@pallotyni.pl
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