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Zgodnie z obietnicą przekazania do końca tygodnia informacji nt. dorocznej 
Pielgrzymki wojewódzkiej naszego Stowarzyszenia informuję : 

1. W roku 2002 Pielgrzymka odbędzie się wyjątkowo nie w październiku, ale   
w grudniu -  
7 XII 2002 r. 

Pielgrzymka odbędzie się w Przemyślu w Archikatedrze 
w  Sanktuarium Matki Bożej Jackowej 
- przy relikwiach Bł. Jana Balickiego 

 
Termin przesunięto ze względu na: 

a)   połączenie   tej   Pielgrzymki   z   zakończeniem   okresu   pracy  i działalności 
Zarządu Wojewódzkiego, okres kadencji upływa z początkiem grudnia 

b) możliwością uczestnictwa w tej Pielgrzymce x Arcybiskupa Józefa Michalika 
Metropolity Przemyskiego, v-ce Przewodniczącego Konferencji  Episkopatu Polski 

 
Orientacyjny program: 

 
11.00 – Msza św. pod przewod. J. Ex. Ks. Arcybp. Józefa Michalika 

12.00 - Anioł Pański - ponowienie Aktu Zawierzenia 
12.30 - Różaniec przy relikwiach x Jana Balickiego 

 
14.30- Obiad 

 
 
 
 



 
 

Archikatedra - Przemyśl 

 
Matka Boża Jackowa 

 
 

Relikwie Bł. Ks. Jana Balickiego 
 
 



Witaj Mario, śliczna Pani do Ciebie wołamy 
Wśród tej ziemi my wygnani ku Tobie wzdychamy  

O Maryjo witaj nam - Ty ś nadzieja cala nam  
Witaj nam o Maryjo, chwała Tobie chwała. 

 

Błagaj Mario Syna Twego o litość nad nami 
Czyste ręce wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami    

O Maryjo witaj nam, Ty ś nadzieją cała nam 
O Maryjo, chwała Tobie chwała. 

 

 
 

Msza Święta 

 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE 

Niebiosa rosę spuście nam z góry. 

Sprawiedliwego wylejcie chmury! 

O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie, 

I grzechów naszych zapomnij już Panie. 

Niebiosa rosę spuście nam z góry. 

Sprawiedliwego wylejcie chmury. 

Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci 

Stoim przed Tobą, jakby trędowaci. 

Niebiosa rosę spuście nam z góry. 

Sprawiedliwego wylejcie chmury. 

O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, 

I ześlij Tego, co ma być zesłany. 

 

Powitanie J Ex Ks. Arcybiskupa, pielgrzymów  

 
V – ce Przewodniczący Z/W   Jerzy  Łobos 
 
Oto jest dzień, który dał nam Pan Weselmy się i radujmy. 
  

Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie, wspólnota  Katolickiego    
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”     województwa podkarpackiego przybyła dziś do 
Archikatedry Przemyskiej do Matki Bożej Jackowej, aby tu przed Jej cudowną figurą 



modlić się, prosić Ją o pomoc i wsparcie, tu przed tym cudownym wizerunkiem, przed 
którym tyle razy klękał bł. bp J.S. Pelczar, przed którym tyle razy klękał bł. ks. Jan 
Balicki.   Radość nasza jest tym  większa,   że  w  tym  dzisiejszym   dniu podczas tej 
Pielgrzymki mamy okazję spotkać się i wspólnie modlić z Ekscelencją Księdzem 
Arcybiskupem,    którego    serdecznie    witam w   imieniu   wszystkich   pielgrzymich   
grup Lubaczowa,    Sieniawy,    Leska,    Rzeszowa, Niska,   Kolbuszowej,   Tarnobrze-
ga,   Krosna, Ustrzyk Dolnych, Jasła, Dynowa, Dubiecka, Przemyśla.    Witam serdecz-    
w    imieniu    Zarządu Wojewódzkiego i własnym. 

Módlmy się podczas tej Najświętszej Ofiary za naszego Papieża Jana Pawła II, 
za księdza Arcybiskupa Józefa, biskupów naszej metropolii przemyskiej, módlmy się za 
naszą Ojczyznę i Naszą Organizację, aby zdolna była do wypełniania swojej misji: 
zadania, jakie postawił przed nami Ojciec Jan Paweł II ^udujcie Civitas Christiana” - 
Budujcie społeczeństwo chrześcijańskie. 

Módlmy się abyśmy nigdy nie zawiedli zaufania, jakim obdarzył nas ks. Prymas  
i Episkopat Polski nadając dekretem do nowej nazwy tytuł katolicki - tytuł jakże 
zaszczytny, ale jakżeż zobowiązujący.  

W tym roku od tego ważnego wydarzenia minęło 5 lat i dziś na ręce Jego 
Ekscelencji ks. Arcybiskupa v-ce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
chciałbym w imieniu naszej wspólnoty za ten dar serdecznie podziękować, ale  
i równocześnie zapewnić, że uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby nie zawieść 
zaufania, a naszą postawą i zaangażowaniem dawać na co dzień świadectwo 
rzeczywistej i autentycznej naszej katolickości. 
 

Śpiew przed Liturgią Słowa 
 

Duchu Święty przyjdź prosimy ;,Twojej łaski nam trzeba 
Niech w nauce postąpimy Objawionej nam z nieba 

Niech ją pojmiem z łatwością , Utrzymamy z stałością 
A jej światłem oświeceni , W dobrem będzim utwierdzeni 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: 

Zaiste o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło 
Bóg okaże ci laskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.  

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy 
twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To 
jest droga, idźcie nią !”, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. . . 

On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę a chleb z urodzajów gleby będzie 
soczysty i P°^^ Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach Woły i osły 
obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką 

 Przejdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach 
znajdą się strumienie płynących wodna czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. 



Wówczas światło księżyca będzie .jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się 
siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy 
jego sińce po razach. 

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. 

PSALM 

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. 

Chwalcie pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu słodko jest Go wychwalać. . Pan buduje 
Jeruzalem, Gromadzi rozproszonych z Izraela. 

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. 

On leczy złamanych na duchu I przewiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy I każdej 
nadaje imię. 

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. 

Nasz Pan jest wielki i potężny, A jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, 
Karki grzeszników zgiń a do ziemi. 

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja   

 Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,  Pan naszym królem, On nas zbawi.  

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza: 
 
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił 
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.  

A widząc tłumy ludzi, litował się nad mmi, bo Dyn znękani i porzuceni, jak owce nie mające 
pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.  

Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do .owiec które 
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie 
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie”. 

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homilia abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, 

Chrześcijanin w świecie 
Jako chrześcijanie codziennie przychodzimy do Chrystusa po słowo krzepiącej 

mądrości. Stało się to również przed chwilą na świadectwo, że potrzebujemy 
potwierdzenia Jego obecności, Jego nauczania w codziennym naszym życiu. Człowiekowi 
wiary potrzebna jest bowiem świadomość, że żyje w pobliżu Jezusa, że jest z Nim jedno, 
że jest blisko, tuż obok. Chrystus także szuka okazji, aby potwierdzić, że nas potrzebuje, 
że szuka naszej obecności. Warto tu sobie przypomnieć ważną teologiczną prawdę, że dziś 
nie ma Jezusa historycznego - umarł na krzyżu i zmartwychwstał, ale w boski, sobie w 
pełni wiadomy i właściwy sposób, jest obecny, jest z nami - żyje w Kościele, żyje w nas. 
On przecież powiedział, że gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię Jego, tam On jest 
pośrodku nich. Jezus potrzebuje więc dwóch, trzech, potrzebuje nas, aby uobecniać 
siebie, aby ukazywać światu, że jest, że żyje, że działa, że naucza, że jest w stanie krzepić 
nas swoją obecnością.  

Jezus współczujący 

Sobota pierwszego tygodnia adwentu, prowadzi nas na spotkanie z Jezusem, który 
jak słyszeliśmy lituje się nad ludźmi, bo są znękani i porzuceni (por. Mt 9,36), może 
samotni, bezradni. Wydaje się naturalną rzeczą, że Pan Jezus współczuje ludziom 
pozbawionym pokarmu albo chorym czy uwięzionym, ale dzisiaj zauważa inną jeszcze 
potrzebę, której niekiedy my sami nie widzimy. W efekcie nawet nie wiemy dlaczego 
jesteśmy smutni, znękani i porzuceni. Jesteśmy bowiem, jak owce nie mające pasterza i 
zaraz Pan Jezus daje wskazówkę proście więc Pana żniwa, żeby wyprawi! robotników na 
swoje żniwo (Mt 9,38). 

Przywołujemy te słowa często, zwłaszcza kiedy mówimy o potrzebie powołań 
kapłańskich, ale urząd pasterski nie tylko zawiera się w zadaniach kapłaństwa 
hierarchicznego. Wiemy, że to już chrzest włącza nas w pełni w zadania Chrystusa i Jego 
Kościoła. Chrystus jest prorokiem, kapłanem i pasterzem. Każdy chrześcijanin jest 
włączony w te trzy zadania Chrystusa i Kościoła. Proście Pana żniwa zachęca Chrystus, 
proście, aby posiał robotników na swoje żniwo (Mt 9,38). Jest to bardzo zasadnicza prośba, 
bo żniwem jest świat, wszyscy ludzie, których trzeba zbawić. Troska o nowych 
robotników, to troska o jakość każdego chrześcijanina i o jakość całego chrześcijaństwa 
zatroskanego o przekaz Ewangelii. 

Współczesny chrześcijanin 
Gromadzimy się dziś na modlitwie, jako grupa ludzi świeckich - i ich przyjaciół 

czy bliskich - jako chrześcijańskie stowarzyszenie, bo jesteśmy przekonani, że poprzez 
stowarzyszenia o chrześcijańskiej inspiracji może się ujawnić szczególna nasza obecność 
we współczesnych warunkach. Jesteśmy przekonani, że ludzie, że nasz naród, że świat 
potrzebuje tej chrześcijańskiej obecności. Jesteśmy przekonani, że we współczesnym 
demokratycznym społeczeństwie niewiele znaczy głos jednostki i dlatego potrzebne są 
stowarzyszenia, grupy, wspólnoty czy ruchy chrześcijańskie. Wraz z Soborem 
Watykańskim dojrzała w Kościele teologia laikatu i przekonanie o autonomii 
rzeczywistości doczesnej. Wiemy, że na mocy chrztu, chrześcijanin nie tylko reprezentuje 
Kościół w świecie, ale on jest Kościołem wśród rzeczywistości ziemskiej, on działa tam w 
pełni odpowiedzialnie, nabiera doświadczenia, a więc odnosi sukcesy, narażony jest na 
porażki. Chrześcijanin działa w świecie zgodnie  



z własnym ukształtowanym sumieniem i nauczaniem Kościoła, szanując ludzi innych 
przekonań, także wrogich lub obojętnych Kościołowi i Ewangelii. Wiemy dobrze, że 
właśnie w takim świecie się poruszamy i za ten świat mamy jednak pewną 
odpowiedzialność. Katolicy świeccy - uczył papież Jan XXJU w swojej Encyklice Pacem in 
terris (1963) są w dziedzinie społecznego zaangażowania autonomiczni, to znaczy działają 
na własny rachunek, ponoszą odpowiedzialność i ryzyko osądu stosowności czy 
niestosowności ewentualnej współpracy z ludźmi innych przekonań. A wiec chrześcijanie 
mogą, nawet powinni ponosić ryzyko porządkowania świata we współpracy z innymi 
ludźmi. Bo poprzez zaangażowanie świeckich sam Kościół będzie nabierał doświadczenia, 
będzie poznawał ludzi i rozeznawał sprawy, odkryje nowe drogi, ale i będzie mógł 
przewidywać niebezpieczeństwa. 

Paweł VI i Sobór Watykański II zachęcał cały Kościół, a więc i świeckich do nowej 
metody, do dialogu ze społeczeństwem i światem uważając wprost, że dziś ,kościół nie 
potrafi wymowniej pokazać swojej solidarności, szacunku i miłości dla całej rodziny ludzkiej, 
w którą jest wszczepiony, jak nawiązując z nią dialog” (KDK.3). To jest wskazanie ostatnich 
papieży, będące realizacją tego, co Pan Jezus powiedział, że tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swojego dał, aby ten świat pozyskał, aby zbawił, aby go nie potępił czyli, że w 
Kościele i my włączamy się w tę miłość zbawczą Ojca, który posyła na świat swojego Syna 
i chce zbawić świat poprzez Kościół, w Kościele, poprzez te stowarzyszenia, które rodzą 
się w Kościele. 

Tak oto widzimy czym dzisiaj żyje Kościół, żyje nadzieją w moc Ducha Świętego, 
który napełnia mądrością żywy organizm Chrystusa, jaki wszyscy stanowimy. Jesteśmy 
dziś Kościołowi potrzebni, jesteśmy potrzebni w tych warunkach w jakich żyjemy, 
jesteśmy postawieni wobec trudności i zadań, a także wobec możliwości jakie współczesny 
świat nam przynosi. Zauważamy, że w ostatnich dziesięcioleciach trwa wielki dialog 
między Kościołem i światem współczesnym. Trwa mimo trudności i zahamowań. 
Widzimy, z jakim wysiłkiem Papież prowadzi ten dialog z Kościołami innych wyznań. 
Wczoraj słyszeliśmy straszne, tragiczne słowa, które przyszły z Moskwy, że pierwszym 
zagrożeniem w Rosji jest Kościół katolicki. Jak człowiek, znający choć trochę ten Kościół, 
znający Ewangelię może to powiedzieć. Okazuje się, że może. Jeśli jest zaślepiony 
nienawiścią i niewiedzą może powiedzieć takie i jeszcze gorsze rzeczy, bardziej 
kompromituj ące. Papież, który jedzie  
z pozdrowieniem miłości, z troską o to, żeby Ewangelia, słowo Ewangelii Pana nie 
zmarnowało się musi wysłuchać takie słowa. Wiemy dlaczego one padają, wiemy od kogo 
pochodzą, wiemy skąd pochodzi fakt, że usuwają biskupów, kapłanów z tej Rosji. Książę 
ciemności boi się światła prawdy, widzimy jak ci ężko umiera kłamstwo, jak ciężko umiera 
niesprawiedliwość. To jest dowód, jak bardzo temu światu potrzebny jest optymizm, 
potrzebna wiara w zwycięstwo, wiara w dobro, wiara w laskę Pana. Obserwatorzy i 
badacze społecznej doktryny Kościoła zauważają, że aktualny pontyfikat papieski 
charakteryzuje się szczególną oryginalnością. Kościół wraz z Janem Pawłem II wszedł w 
fazę prorocką. Cały Kościół ukierunkowany jest na przyszłość, w której widzi szansę, 
możliwości, zauważa znaki zapowiadające niejako wiosnę dobra, ale i poważne 
zagrożenia. 

Dzisiaj słyszeliśmy, że Pan Jezus każe się modlić o pasterzy, o tych, którzy w Kościele 
będą pełnić urząd prorocki, funkcj ę prorocką. Obecnie kwestia społeczna stanowi kwestię 
pokoju albo globalnej zagłady świata, mówią obserwatorzy. Jan Paweł II zwraca się w 
swym nauczaniu, zwłaszcza w swoich encyklikach społecznych do wszystkich jednakowo, 
niezależnie od wyznawanych systemów politycznych, ekonomicznych i społecznych. 



Szczególną uwagę Papież zwraca na podstawowe wezwania etyczne naszych czasów, które 
można określić dzisiaj, jako następujące: 

Ewangelia życia, i tu chodzi o obronę człowieka. Ten Papież jest promotorem i 
obrońcą życia od poczęcia aż do ostatniej chwili, aż do naturalnej śmierci. Widzimy, że 
dotychczasowe zagrożenia, ataki na życie poczęte, które się rozpoczęły po rewolucji 
rosyjskiej, październikowej w Rosji, (bo to był pierwszy kraj, który uchwalił prawny atak 
na życie poczęte), przesuwają się teraz na życie niewładne, starcze i chore, przesuwają się 
na manipulacje genetyczne. To wszystko jest bardzo niebezpieczne dla człowieka, 
człowieczeństwa, dla ludzkości, dla przyszłości świata. Ten Papież od kapłaństwa swego, 
od posługi biskupiej, kardynalskiej poprzez posługę papieską broni życia Judzkiego.  

Drugie zadanie to jest ewangelia pracy. Papież podkreśla godność człowieka, mówi 
o godności twórczej człowieka, czyli o tym uczestniczeniu w dziele Boga. Przez pracę 
człowiek doskonali stworzenie i trzeba patrzeć na pracę poprzez osobę ludzką, bo 
człowiek jako osoba jest obrazem Boga i jest współpracownikiem Boga w porządkowaniu 
świata, co się powinno dokonywać zgodnie z prawami ogólnoświatowej troski o 
wszystkich ludzi, o cały świat, nie tylko o Kościół, nie tylko o jeden naród, o wszystkie 
narody, czy wierzą czy nie wierzą w Jezusa Zbawiciela. Kościół chce pamiętać o 
wszystkich, bo Chrystus pamiętał o wszystkich.  

I trzecie zadanie: ewangelia miłosierdzia, to jest właśnie to przesianie prorockie 
dzisiejszego Kościoła. Ewangelia miłosierdzia wskazuje na sprawiedliwość, na potrzebę 
sprawiedliwości jako podstawę porządku społecznego. Ale sprawiedliwość nie wystarcza, 
musi być uzupełniona miłością, potrzebna jest opcja na rzecz ubogich, potrzebujących, na 
mniej zaradnych, na tych, którzy się nie obejdą bez życzliwej obecności drugiego 
człowieka, czy instytucji. Trzeba o tym pamiętać i to uczynić celem życia, działania, 
nadziei Kościoła. 

Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, znamy je wszyscy: Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie chodzi –w ciemności...(i 8,12), ale potem dodał - Wy jesteście 
światłem świata (Mt 5,14). Każdy z nas jeśli jest współpracownikiem Chrystusa, jeśli jest 
jedno z Nim, powinien nieść światło Ewangelii, zadanie nasze i Jezusa jest wspólne, jest to 
zadanie Jezusa żyjącego w Kościele. Potrzebni jesteśmy, żebyśmy przez wiarę poznawali 
naukę Chrystusa, żebyśmy poznawali ją w pojedynkę i wspólnie, żebyśmy rozeznawali 
zadania, jakie mamy w naszych rodzinach, jakie ma każdy z nas, żebyśmy doskonalili 
nasze sumienie również zbiorowo we wspólnocie, żebyśmy pewne etapy pracy wykonywali 
razem, bo wiemy, że bez obecności zbiorowej, bez tych stowarzyszeń, bez ugrupowań nie 
odbędzie się dialog z tymi, którzy decydują, uchwalają prawa, którzy porządkuj ą świat, a 
więc ta zorganizowana obecność chrześcijan jest bardzo potrzebna, jest życiodajna, wnosi 
bowiem w nowy sposób światło Chrystusowe na świat. 

Przeczytałem ciekawą obserwacje., którą uczynił jeden ze społeczników włoskich - 
nazywa się Bartolomeo Sorge - długoletni redaktor pisma Civilta Cattolica, dzisiaj twórca 
uniwersytetu społecznego we Włoszech. I oto zdarzyło się, że kiedy zaczęli porządkować 
świat poprzez stowarzyszę nie, które założyli, narazili się różnym przestępcom, którzy 
gospodarcze i społeczne sprawy uważali za własne podwórko. Doszło do tego, że życie ich 
było zagrożone, musieli poprosić policję, żeby ich strzegła, otrzymali wtedy list od 
młodych ludzi z Neapolu, którzy im powiedzieli tak: nie poddawajcie się, kontynuujcie 
waszą pracę, pamiętając, że 1000 zgaszonych świec nie zapali jednej zgaszonej świecy, ale 
jedna płonąca świeca jest w stanie zapalić tysiąc zgaszonych świec. 



To jest wielki optymizm chrześcijański, który również jest i nam potrzebny. Zawiera w 
sobie mądrość, zachęcając do tego abyśmy nie opuszczali rąk widząc trudności, ale próbowali 
naprawiać świat razem z Jezusem, bo to jest gwarancja sukcesu. Chrześcijanin zjednoczony  
z Jezusem nie boi się być płonącą świecą. Mocą Ducha Świętego niesie światło do świata, 
zapala innych, Tą prawdą, i tą miłością, i tą mądrością, i tą mocą, która jest w Ewangelii, 
którą czerpiemy od Chrystusa warto usłużyć ludziom i światu. Amen . 

MODLITWA  POWSZECHNA 
 
Módlmy się za Kościół Święty , aby trwał w nieustannej modlitwie oczekując przyjścia 
naszego Pana 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie  

Módlmy się za Papieża Jana Pawła II aby Chrystus oddalał od niego wszelkie burze i pozwolił 
mu spokojnie prowadzić łódź Kościoła do portu Zbawienia 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie  

Módlmy się za naszego Arcybiskupa Józefa, aby za pełną poświęcenia służbę dla braci cieszył 
się wdzięcznością ludu bożego 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie  

 
Módlmy się za rządzących w naszym kraju, aby kierowali się tylko prawem i sprawiedliwością 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie  

Módlmy się za bezrobotnych, bezdomnych, młodzież i dzieci pozbawionych opieki, aby ludzie 
dobrej woli okazywali im serce i życzliwość 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie  
 

Módlmy się za nas samych, aby uczestnictwo \v Eucharystii, szczególnie w okresie adwentu, 
umacniało nas w dążeniach do świętości 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie 
 
 
 

PROCESJA Z DARAMI 
 

(przedstawiciele „Rzeszowa Krosna Tarnobrzega Przemyśla ) 

 

Śpiew – 
 

Panie w ofierze 
 



 
Panie w ofierze Tobie dzisiaj składam Wszystko co mam, wszystko co posiadam . Ty wiesz 
najlepiej, żem nędzny ubogi Żyję wśród smutków i żalu i trwogi Goniąc i tęskniąc za duszy 
pokojem Nadziejo moja i zbawienie moje Jest ta myśl droga Jest ta myśl błoga, że Matką mój a 
jest Matka Boga. 

 

 

 

NA KOMUNIE 

Zróbcie Mu miejsce 
Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba  

Pod przymiotami ukryty chleba  

Zagrody nasze zwiedzać przychodzi  

J jak się jego dzieciom powodzi 

Otocz Go w koło, rzeszo wybrana  

Przed swoim Bogiem zginaj kolana  

pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem  

On twoim Ojcem,  On przyjacielem. 

Kłaniam si ę Tobie 
 
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,  

Którego niebo pojąć nie może  

Jam proch mizerny przed Twą możnością  

Z wojskiem aniołów klękam z radością 

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaje,  

Kocham serdecznie, pokłon oddaję  

Cieszę się wielce z twej Boskiej chwały  

Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 

Dziękuję za to żeś się zostawił  

W tym sakramencie, abyś nas zbawił  

Za Twoje łaski tu wyświadczone  

Odbieraj od nas serca skruszone. 

Nie rzucim Chryste Świątyń Twych  

Nie damy pogrześć wiary  

Próżne zakusy duchów złych  



I próżne ich zamiary  

Bronić będziemy Twoich dróg  

Tak nam dopomóż Bóg. 2x 

Ze wszystkich świątyń chat i pół  

Popłynie hymn wspaniały  

Niech żyje Jezus Chrystus Król  

W koronie wiecznej chwaty  

Niech żyje Maria - zagrzmi róg  

Tak nam dopomóż Bóg 2x 

ANIOŁ  PAŃSKI 
 
W łączności z Ojcem Świętym Janem Pawiem II, wdzięczni za wielkie dobro, jakie od niego 
doznaliśmy, za drogocenne wskazówki, rady, nauczanie, za tak liczne kanonizacje , 
beatyfikacje, które to ukazują nam wzory do naśladowania, odmówmy Anioł Pański. 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. 

Zdrowaś Mario... 

Oto ja służebnica Pana Mojego Niech mi się stanie według słowa Twego 

Zdrowaś Mario...  

A słowo stało się Ciałem I zamieszkało między nami. 

Zdrowaś Mario... 

 

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy  się:  Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za 
zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali przez mękę Jego i krzyż do 
chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków .Amen. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym – Amen 

Pieśń 

Pod sztandarem Twym stajemy 
O Najświętsza nasza Pani 

Służyć wiernie ślubujemy, Szczere chęci niosąc w dani. 

Prowadź nas, zachowaj nas, Maryjo, Maryjo. 
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Bogurodzico, Dziewico 

Pani  Jackowa, przychodzimy do Ciebie, podobnie jak rok temu w Lubaczowie. 

Przychodzimy   do   Ciebie   w  przeddzień   Twojego   święta Niepokalanego Poczęcia 
Przychodzimy 

Bo gdzież my o Matko o gdzież pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy 
Przychodzimy: 

Aby przeprosić za wszystkie nasze słabości i zaniedbania  
Aby Ci podziękować za Twoja pomoc i opiekę Przychodzimy   ufni,   bo   od   wieków   nie   
słyszano,   abyś kogokolwiek  odrzuciła,   kto  się  do  Ciebie  ucieka,  Ciebie o przyczynę 
prosi Przychodzimy i prosimy 
-   pogłębiaj w nas życie chrześcijańskie 
-   utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną 
-  upraszaj nam szczęście i pokój 
-   uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości 
-    obdarz nas i nasze rodziny zdrowiem 
Matko Boża Niepokalana Maryjo, Pani Jackowa 
Tobie poświęcamy ciało i dusze nasze, wszystkie modlitwy, 
prace, radości i cierpienia. Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. 
Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie 
Tobie Matko i Królowo, Niepokalana Maryjo zawierzamy całą naszą wspólnotę i 
wszystko co sobą stanowimy. Prosimy, przemieniaj nas, nasze serca i sumienia, abyśmy 
tak w życiu osobistym jak i publicznym przyczyniali się do tego, aby Polska stawała się 
Civitas Christiana, rzeczywistym królestwem Twoim  
i Twojego Syna.     Amen 
 
 
J.Sołtys   - Przewodniczący ZW 
 
Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie 
Imieniem   pielgrzymiej  wspólnoty   Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana proszę 
racz przyjąć z głębi serca płynące podziękowania. Dziękujemy za Mszę świętą, którą 
odprawiłeś, za słowa do nas skierowane. 

Dziękujemy za to, że umacniasz w nas wiarę, pokazujesz nadzieję i uczysz miłości do Boga i 
do człowieka. 

Z wiarą, nadzieją i miłością wracamy do swych rodzin, środowisk, miejsc pracy. Będziemy 
starali się wiernie wypełniać swoje doczesne powinności, aby przykładem dać świadectwo 
zgodności miedzy wiarą, a życiem. Prosimy Najdostojniejszy Arcypasterzu abyś nas swymi 
modlitwami wspierał, a wszystkim tu obecnym udziel Apostolskiego błogosławieństwa.  



 

Prośba o wstawiennictwo 

BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JANA BAL1CKIEGO 
 

Wiesława Gazda        - członek  zarządu 

„Panno Najświętsza w grodzie naszym czczona Przez sługi Twoje, komie tak sławiona , o jakże 
jesteś sercom naszym bliska,  

Pani przemyska, Pani przemyska. 

Przybyliśmy dziś do Ciebie, aby prosić Cię dziś o wsparcie, o silę ducha, aby wypełniać 
należycie i skutecznie, nasze cele i zadania. Jakże często tu w tej świątyni, przed twoim 
obliczem, można było spotkać błogosławionego ks. Jana z różańcem w ręku. Ten 
różaniec dodawał mu sił i mocy, sprawiał, że jego życie, jak mówiono już wtedy, było 
święte, ten  różaniec  sprawił, że podczas ostatniej  pielgrzymki    Jana    Pawła    II    do 
Ojczyzny  na   Krakowskich  Błoniach, usłyszeliśmy słowa:  „ Naszą władzą apostolską 
zezwalamy,   aby  odtąd  czcigodnemu   Słudze Bożemu ks. Janowi Balickiemu 
przysługiwał” tytuł błogosławionego. 
W  szczególnej  łączności  z  błogosławionym ks. Janem odmówmy jeden dziesiątek 
różańca. 
 
Część bolesna — tajemnica - Modlitwa w Ogrójcu 
 
Jezus upadł na kolana i modlił się. „Ojcze jeżeli chcesz zabierz ode mnie ten kielich. 
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” :, 
H XI 1946 roku ks. Jan Balicki pisał: 
„Zawsze, wszędzie, we wszystkim, pełnić wolę Bożą, najmędrszą, najświętszą, 
najlitościwszą.  Wtedy czyny będą mądre, święte, dające prawdziwe dobro, szczęście. A 
więc nigdy, nigdzie w niczym, nie pełnić swojej woli, Do będzie po większej części 
czynność głupia, grzeszna, szkodliwa w skutkach. Panie oświeć.”  
Módlmy  się abyśmy    tak    postępowali    i    słowa  Ks. Jana, uczyniali własnymi. 
 
Ojcze nasz.... 10x Zdrowaś Mario... 

 

 

Komunikaty  

J. Łobos 

Z racji tego, że Pielgrzymkę w tym roku odbywamy w okresie późniejszym - 
w grudniu, a nie jak   dotychczas październiku, i w związku z tym, ze droga 
powrotna do domów daleka, a warunki niezbyt sprzyjające - planowana 
konferencja nt. „Błogosławiony x J. Balicki,  nie odbędzie się,    natomiast   



wszyscy   uczestnicy   otrzymają   Zeszył Przemyski Nr 32, który jest 
poświecony tej wybitnej postaci. Obok ołtarza św. Stanisława, w którym 
umieszczone są relikwie Bł. x Jana   po prawej stronie obok kaplicy Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego, w której to z kolei znajdują się relikwie  
Błogosławionego  J.   S.   Pelczara  można  nabyć okolicznościowepamiątki. 
. ..: 
 
Wszystkich pielgrzymów spoza Przemyśla zapraszamy na skromny posiłek. 
 
 
PRZEMYŚL.    Super Nowości 
 
W soboty 7 bm., członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Cliristiana” z całego 
Podkarpacia spotkali się na wspólnej modlitwie \v archikatedrze przemyskiej przy relikwiach 
błogosławionego Jana Balickiego. 
Uroczystą mszą św. odprawił ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski. W homilii 
hierarcha mówił o tym, jak być autentycznym świadkiem Chrystusa. Uczestnicy pielgrzymki 
zwiedzili również najciekawsze miejsca w Przemyślu i odwiedzili siedzibą Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 
 Każdy z pielgrzymów otrzymał specjalny numer „Zeszytów przemyskich”, poświęcony osobie 
błogosławionego Jana Balickicgo. Opracował go Jerzy Łobos, kierownik działającego przy 
Zarządzie Wojewódzkim „Civitas Christiana” w Rzeszowie Ośrodka Formacji Kaio!icko-
Społecznej. Na zdjęciu procesja z darami. 
                                                              Tekst Rafał Gelmuda 
 
 
Nasz Głos 
 
W pierwszą sobotę Adwentu od była się trzecia doroczna pielgrzymka    Katolickiego   
Stowarzyszenia „Gvitas Christiana” województwa podkarpackiego,   tym   razem   do 
Sanktuarium Matki Bożej Jackowej. Po Kalwarii Padawskiej i Lubaczowie ponad trzystu 
działaczy Stowarzyszenia przybyto do archikatedry przemyskiej, aby przed  wizerunkiem MB 
Jackowej dziękować Jej za opiekę, za pomoc, prosić o wsparcie.   
Pielgrzymka miała  szczególną wymowę. Minęło 5 lat od przyznania naszej organizacji przez 
Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa dekretu stwierdzającego, że Stowarzyszenie nasze 
jest Stowarzyszeniem katolickim. Za ten szczególny dar dziękowano Bogu, jak również 
wyrażono wdzięczność metropolicie przemyskiemu  abp. Józefowi Michalikowi, wiceprze-
wodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski.  
Uroczystą Mszę św. koncclebrowaną   pod   przewodnictwem : abp. J. Michalika sprawowali: 
ks.  prałat M. Rusin - proboszcz parafii archikatedralnej oraz ks. Kazimierz Jarema - proboszcz 
parafii  Lesko  
(Tekst homilii Księdza Arcybiskupa zamieszczamy powyżej.) 
Po Mszy św. przewodniczący Jerzy Sołtys ponowił Akt Zawierzenia przed Cudowną Figurą 
MB Jackowej i podziękował metropolicie przemyskiemu za  udział w pielgrzymce i słowa 
krzepiącej nadziei. Pielgrzymkę zakończono modlitwą przy relikwiach błogosławionego ks. 
Jana Balickiego, a później wspólnym posiłkiem.      
                                                               Jerzy Łobos 


