
 

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) 
kapłan, profesor, założyciel Sercanek, beatyfikowany w 2003 r. 

 

 

 

Kraków, obraz w Sanktuarium św. Jana Pawła II 

 
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/ 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html 

 

Pieśń ku czci Bł. Józefa Sebastiana Pelczara 

(Marek Skwarnicki) 

 

Bóg Ciebie wyniósł na Swoje ołtarze, 

na królewskiej uczcie oblókł w jasną szatę. 

O Błogosławiony Józefie Pelczarze, 

bądź nam nadal ojcem, pasterzem i bratem. 

Bóg uczynił Ciebie biskupem w Kościele, 

dał pełnię kapłaństwa i moc apostolską, 

otaczała Cię troską Matuchna Leżajska, 

co chroni Przemyśla i czuwa nad Polską. 

Osłaniaj nas nadal przed złem i niewiarą, 

ucz nas miłosierdzia, zaparcia się siebie 

i drogą nas prowadź przez Krzyż do świętości, 

nasz dobry pasterzu, który mieszkasz w niebie. 

 

 

Serce Jezusa włócznią przebite, 

Bramo miłości otwarta na oścież, 

potoki łask płyną obficie 

z rany co zadał okrutny oścień. 

 

Skrywa się w Tobie żar miłosierdzia, 

płonie nadzieja, goreje wiara. 

Chwałę Twą głosi Zakon Służebnic, 

rodzina Twego sługi Pelczara. 

 

Błogosławiony ojcze Pelczarze, 

hołd Ci oddaje Twe Zgromadzenie. 

Wszystkie Twe córki przynoszą w darze 

powołań swoich ofiarne brzemię. 

 

Niech Bóg je w szczęście wieczne przemieni 

tych, którzy cierpią, łzy gorzkie leją. 

Bądźmy dla bliźnich znakiem nadziei 

gdyż Serce Boga naszą nadzieją. 
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http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html


 

           
1. Skalnik, PDK, wt w Sankt. MB; 

2. Radomsko, ob. w kp ss. Sercanek; 

3. Skarżysko Kamienna, wt w Sankt. MB Ostrobramskiej; 

 

       
4. Licheń, WLK, haft w baz. – Sankt. MB Bolesnej; 

5. Kraków, ob. i rel. w ko NSPJ (ss. Sercanek); 

 

           
6. Łódź, wt w ko NSPJ i św. Małgorzaty; 

7. Radomsko, ob. 2 w kp ss. Sercanek 

J17,8- Kraków, ob. w Sankt. św. Jana Pawła II; 



 
J17,9- Szczawnica, fk w ko św. Wojciecha; 

 

       
J17,10- Białka Tatrzańska, wt w ko śś. Szymona i Judy Tadeusza; 

J17,11- Rzeszów, ob. w ko Św. Krzyża; 

J17,12- Rzeszów, ob. w ko śś. Wojciecha i Stanisława BM; 

 

    
J17,13- Kraków, fk w Sankt. św. Jana Pawła II; 

Czeladź, ko. św. Stanislawa.BM (zdj. pw) 

 



 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
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