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BŁ. JANA WOJCIECHA BALICKIEGO, PREZBITERA 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTANCÓW wspomnienie obowiązkowe 
 

Jan Wojciech Balicki urodził się w Staromieściu koło Rzeszowa 25 stycznia 1869 r. Wstąpił do semi-

narium duchownego w Przemyślu, gdzie 20 lipca 1892 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. W roku 1893 

został skierowany na studia specjalistyczne w Rzymie, gdzie zamieszkał w Kolegium Polskim poddając 

się opiece duchowej i dalszej formacji ówczesnemu rektorowi, Słudze Bożemu – ks. Pawłowi Smolikow-

skiemu, zmartwychwstańcowi. Po powrocie ze studiów był gorliwym wykładowcą, wychowawcą, w koń-

cu rektorem przemyskiego seminarium. Zasłynął jako spowiednik, kierownik duchowy, a przede wszy-

stkim jako mąż modlitwy i wzór pokory. Zmarł 15 marca 1948 r. w Przemyślu. Beatyfikował go Jan Pa-

weł II w Krakowie 18 sierpnia 2002 r.  
 

Poniższy formularz mszalny oparty jest o „Mszę wspólną o świętym pasterzu”, MR, s. 31”-32” z własną 

Kolektą – MR, s. 247’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Łk 4, 18) 
 

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim 

niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.  
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana Wojciecha, prezbitera, aby w pokorze serca 

służył dziełu Twojego miłosierdzia, † spraw, przez jego wstawiennictwo, * abyśmy naśla-

dując uniżenie Twojego Syna, dostąpili radości Jego królestwa. Który z Tobą żyje i kró-

luje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwa-

le, † pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana nasze-

go.  

Prefacja o świętych pasterzach, nr 73. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 28, 20) 
 

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.  
 

MODLITWA PO KOMUNI 
 

Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, † spraw, abyśmy naśladując 

błogosławionego Jana Wojciecha, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali 

wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


