
19 STYCZNIA 
 

ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie 

obowiązkowe 
 

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wy-

chowany w atmosferze religijnej, wstąpił do seminarium duchownego i w roku 1864 przyjął świę-

cenia prezbiteratu. Na studia do Rzymu przybył 19 grudnia 1865 r. Był on pierwszym spośród 

sześciu alumnów zamieszkujących nowo otwarte Kolegium Polskie prowadzone przez zmartwych-

wstańców. W Kolegium ściśle współpracował z ówczesnym rektorem, Sługą Bożym, ks. Piotrem 

Semenenką CR, pełniąc funkcję dziekana kleryków oraz prefekta alumnów. Po studiach był prefe-

ktem i profesorem w przemyskim seminarium duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako kapłan i profesor odznaczał się gorliwością i 

szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi 

Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożo-

ne moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświę-

tszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem 

diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł 28 marca 1924 

r. Papież Jan Paweł II, w 1991 r., zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzy-

mie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.  
 

Poniższy formularz mszalny jest własny (MR, s. 6’-7’). 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (1 Sm 2, 35) 
 

Pan mówi: Ustanowię sobie kapłana wiernego, * który będzie postępował według 

mego serca i pragnienia. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty, Józef Sebastian, 

biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, † dozwól przez 

jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu 

Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i 

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

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, przyjmij dary Twojego ludu, które składamy, oddając cześć 

świętemu Józefowi Sebastianowi, biskupowi, * ufając, że udzielisz nam Twojej 

pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych pasterzach, nr 73. 
 

ANTYFONA KOMUNIĘ (Łk 12, 49) 
 

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię * i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy naśladowali 

przykład świętego Józefa Sebastiana, biskupa, * który czcił Ciebie gorliwie i służył 

Twojemu ludowi z ofiarną miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


