
Boże Narodzenie 2022 r.

Święta noc Bożego Narodzenia 
to noc najradośniejszego orędzia,

jakie kiedykolwiek usłyszała ludzkość.
Posłaniec z nieba ogłosił:

„„Zwiastuję wam radość wielką.
Dziś narodził się wam Zbawiciel”.



Drodzy
Przyjaciele, Współpracownicy, Dobroczyńcy 

Wyższego Seminarium Duchownego 
Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Święta bożonarodzeniowa noc jest jedną z najdłuższych w roku. Kilka dni 
przed Świętami rozpoczyna się kalendarzowa zima i następuje przesilenie 
czasowe między nocą a dniem. Jednak już niedługo zacznie dnia przyby-
wać, początkowo niewiele, niezauważalnie, „jak na barani skok”, lecz później 
coraz więcej. Zastanawiające jest to, że właśnie w tym czasie, w najdłuższą 
noc w roku, w zalegających ciemnościach rodzi się Bóg. Trochę to dziwne. 
Środki masowego przekazu przyzwyczaiły nas do tego, że wielcy tego świata 
rodzą się w oślepiającym blasku jupiterów, a tu przecież sam Bóg się rodzi, 
Pan panów i Król królów, Stwórca i Władca wszechświata.

Jednak to nie koniec naszego zdziwienia. Chcielibyśmy odnaleźć Boga 
mocnego, który nas wesprze i umocni, a znajdujemy Dziecko, które wy-
maga troskliwej opieki i pomocy w zaspokojeniu elementarnych potrzeb, 
które trzeba nakarmić, ogrzać, a potem pomagać mu w stawianiu pierw-
szych kroków i w wypowiadaniu pierwszych słów i  zdań. My już wie-
my, jak nieprzewidywalny potrafi być Bóg, że myśli Jego nie są myślami 
naszymi. Jak bardzo jednak zdziwieni musieli być Żydzi, dwa tysiące lat 
temu, którzy czekali na Mesjasza potężnego władcę, wyzwoliciela z oku-
pacji rzymskiej? Bóg potrafi zaskoczyć człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy 
człowiek chce traktować Boga instrumentalnie. Gdy Boga chce uczynić 
swoim sługą dla zaspokajania swych ludzkich, choćby i zbożnych, celów. 
Tymczasem to nie Bóg ma nam służyć, lecz my mamy służyć Bogu. Niezra-
żeni tym zaskoczeniem padamy wraz Maryja i Józefem, wraz z pasterzami  

i mędrcami, przed Nowonarodzonym Dzieciątkiem, wyznając, że to nasz 
Bóg i Pan.

To radosne orędzie potrzebne jest każdemu z nas, ale najbardziej tym, 
którzy nie z własnej winy stali się tułaczami, sierotami, którzy są osamotnieni, 
poranieni, chorzy, cierpiący, zmęczeni. Niech ta wiadomość dotrze dziś do 
wszystkich naszych Przyjaciół, Dobroczyńców i Współpracowników, abyście 
mogli przekazywać ją dalej.

Mijający 2022 rok miał szczególny charakter w ołtarzewskiej wspólnocie. 
Podczas uroczystości ku czci św. Wincentego Pallottiego 22 stycznia, modlili-
śmy się za naszych Współpracowników i Dobroczyńców, a na holu głównym 
WSD została im dedykowana i poświęcona specjalna tablica w kształcie se-
minarium. Kontur gmachu został podzielony na cegiełki, na których zostały 
wypisane imiona osób, które wsparły umeblowanie seminarium w ramach 
„remontu stulecia”. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za każdy gest 
serca. Dzięki Waszemu wsparciu już rok temu pallotyńscy alumni mogli 
z powrotem zamieszkać w wyremontowanym głównym gmachu, gdzie od-
bywają się spotkania modlitewne, wykłady i inne zajęcia formacyjne.



Po przeprowadzce całej wspólnoty do głównego gmachu rozpoczęliśmy 
remont domu księży i braci, tak aby przekształcić go w nowoczesne Centrum 
Edukacyjno-Formacyjne (CEF) służące rekolekcjom, konferencjom i innego 
rodzaju spotkaniom. Nasze plany zmienił jednak wybuch wojny na Ukrainie, 
w wyniku której miliony uchodźców z tego kraju, zwłaszcza matek z dziećmi, 
znalazło się w Polsce.

Większość z nich znalazła gościnę w prywatnych domach polskich rodzin. 
My także włączyliśmy się w ten nurt pomocy. Początkowo przyjmowaliśmy 
pojedyncze osoby w pokojach gościnnych. Wkrótce jednak postanowiliśmy, 
że podejmiemy się realizacji większego projektu, któremu na imię: Pallotyń-
skie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” (PC PdU). Jego celem jest wieloraka 
pomoc dzieciom i ich matkom, które opuściły zagrożone wojną tereny Ukra-
iny. Do jego realizacji przeznaczyliśmy jedno skrzydło świeżo wyremonto-
wanego CEF (48 pokoi), gdzie schronienie znalazło ok. 100 osób. Drugie 
skrzydło CEF, wciąż w remoncie, będzie służyło organizacji rekolekcji, dni 
skupienia, różnych konferencji, szkoleń, warsztatów itp. Dla ołtarzewskiej 
wspólnoty to wielkie wyzwanie, ale ufamy, że będzie źródłem nieustannego 
Bożego błogosławieństwa i nowych powołań do służby Chrystusowi: Byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie…

Dnia 7 maja przeżywaliśmy 
wielkie święto. Sześciu diakonów: 
Andrzej, Bartosz, Krzysztof, Mak-
sym, Paweł, Rafał, przyjęło świę-
cenia kapłańskie i dziś służą już 
w pallotyńskich parafiach.

Z kolei 29 września przeżywaliśmy w seminarium uroczystość konse-
kracji pallotyńskich alumnów. Było to wydarzenie wyjątkowe, gdyż na Mszę 
św. przybyli z Konstancina-Jeziorny uczestnicy XXII Zebrania Generalnego 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Takie zgromadzenie, które tworzą 
pallotyni z całego świata, odbywa się co sześć lat. W tym roku po raz pierwszy 
odbyło się poza Rzymem. Dziękujemy Bogu za to wydarzenie, tym bardziej, 
że nowym Przełożonym Generalnym, dopiero po raz drugi w historii, został 
Polak – ks. Zenon Hanas, dotychczasowy prowincjał. Już jako nowy Generał  
9 października uczestniczył w święceniach diakonatu naszych dwóch alum-
nów: Karola i Michała, a następnego dnia przewodniczył uroczystej inau-
guracji roku akademickiego w Ołtarzewie. Oby ten kolejny rok przyniósł 
błogosławione owoce i pokój w całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie.



W tym wyjątkowym czasie, w którym uroczyście obchodzimy kolej-
ną rocznicę narodzin Jezusa z Maryi Dziewicy w Betlejem, łączymy się 
duchowo w radości świętowania, łamiemy opłatkiem i przesyłamy Wam 
i Waszym bliskim najserdeczniejsze życzenia. W Waszych intencjach od-
prawiona zostanie Msza św. pasterska w ołtarzewskim Wieczerniku! Niech 
Jezus Chrystus, który ciągle rodzi się pośród nas, umacnia wiarę, obdarza 
radością, napełnia mocą, byśmy z odwagą nieśli Go innym i pomagali im 
otwierać się na Jego miłość. Niech Maryja, Boża Rodzicielka, wyprasza 
potrzebne łaski na drogach Nowego – 2023 Roku.

W imieniu wspólnoty
Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Ks. Mirosław Mejzner SAC Rektor WSD

Ks. Marcin Walicki SAC
Dyrektor Referatu Duszpasterstwa Współpracowników

Drodzy
Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy!

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze modlitwy. Dziękujemy rów-
nież za Wasze ofiary i materialne wsparcie. Dzięki niemu alumni mogą 
uczyć się i formować w Ołtarzewie bez konieczności wnoszenia opłat. 
Niech Bóg Wam wynagrodzi. W tym roku prosimy o wsparcie nastę-
pujących projektów (należy wskazać właściwy na przekazie lub w prze- 
lewie):

♦ Seminarium (WSD)
♦ Centrum Edukacyjno-Formacyjne (CEF)
♦ Pallotyńskie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” (PC PdU)

Jako wspólnota seminaryjna odwdzięczamy się Wam poprzez codzien-
ną modlitwę, a zwłaszcza podczas czwartkowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. W każdy czwartek Ksiądz Rektor sprawuje w Waszych inten-
cjach Mszę św. Zachęcamy do przystąpienia do Pallotyńskiego Związku 
Mszy Wieczystych (tzw. Dzieło Powołań), by jeszcze bardziej wzmocnić 
naszą duchową więź przy ołtarzu Chrystusa. Msze wieczyste można zama-
wiać za żywych i za zmarłych. Od chwili zamówienia „intencji wieczystej” 
jest ona przez pallotyńską wspólnotę sprawowana codziennie. Dodatko-
wo w każdy pierwszy piątek miesiąca Ksiądz Rektor poleca Miłosierdziu 
Bożemu intencje nowych członków Pallotyńskiego Związku Mszy Wie-
czystych w Ołtarzewie.



Każdego roku w liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego,

Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego, 
ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 r.

Zapraszamy
do uczestnictwa w modlitwie różańcowej o godz. 10.30 

i we Mszy św. o godzinie 11.00
podczas której będziemy modlić się za wszystkich chorych i za 

tych, którzy się nimi opiekują.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa.

www.wsdsac.pl 
https://www.facebook.com/wsdsac 

intencje@pallotyni.pl
tel. 22 733 85 62 / 22 722 10 24

Księża Pallotyni – Wyższe Seminarium Duchowne 
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki


