
23 PAŹDZIERNIKA 
 

ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO, BISKUPA 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie obowiązkowe 
 

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Kęt. Uczęszczał do gimnazjum w 

Wadowicach, gdzie w 1880 r. zdał egzamin maturalny. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1884 r. W te-

ologii kształcił się za granicą – doktorat uzyskał w Wiedniu, w 1886 r. Podczas swoich studiów w Rzy-

mie mieszkał w Kolegium Polskim pod opieką duchową zmartwychwstańców. W 1891 r. został profe-

sorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przez pewien czas był dzie-

kanem Wydziału Teologicznego, a nawet rektorem Uniwersytetu. Był profesorem bardzo cenionym przez 

studentów. Pomimo młodego wieku zyskał sławę cenionego naukowca. Na stolicę arcybiskupa 

lwowskiego zaproponował go Leonowi XIII sam cesarz Franciszek Józef. Ojciec Święty ustosunkował 

się pozytywnie do prośby Cesarza i nominował ks. Bilczewskiego ordynariuszem lwowskim 17 grudnia 

1900 r. Arcybiskup zaangażował się w szerzenie kultu Eucharystycznego. Ponadto wsławił się tworze-

niem nowych parafii i kościołów filialnych. O jego wielkości świadczy fakt, że cieszył się szacunkiem 

wszystkich narodowości i grup religijnych w archidiecezji. Zmarł 20 marca 1923 r. Zabalsamowane serce 

arcybiskupa umieszczono w kaplicy bł. Jakuba w bazylice katedralnej we Lwowie. Ciało spoczęło na 

cmentarzu janowskim, wśród ubogich, którym poświęcił się hierarcha. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II 

26 czerwca 2001 r. we Lwowie, a kanonizacji Benedykt XVI, 23 października 2005 r. w Rzymie. 
 

Poniższy formularz jest opracowany w oparciu o „Mszę wspólną o biskupie”, MR, s. 27”-28”, z własną 

Kolektą – MR, s. 245’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Bóg wybrał go na arcykapłana, * otworzył dla niego swój skarbiec * i obdarzył go wszel-

kimi dobrami. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Józefa Bilczewskiego, biskupa, apostolską gorliwością i 

czcią wobec tajemnicy Eucharystii, † spraw, prosimy, przez jego wstawiennictwo, abyśmy 

obficie karmili się Chlebem życia * i radowali zadatkiem wieczności. Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-

tego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, oddając cześć Twoim świętym składamy Ci Ofiarę uwielbienia † i z 

ufnością Cię prosimy, * abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

Prefacja o świętych pasterzach, nr 73. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (J 10, 11) 
 

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty, rozpali w nas gorącą 

miłość, * która pobudziła świętego Józefa do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 


