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"Dewizą jego życia było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez
niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego duchową sylwetkę,
której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi
przez Maryję" - mówił św. Jan Paweł II podczas kanonizacji dzisiejszego patrona św. Józefa
Sebastiana Pelczara.

"Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką
zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - mówił - musi ogarnąć każdego, gdy
pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość
Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary
nieustannie budził w sobie i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie
mógł nie widzieć w Maryi Tej, która "w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę
eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym
sensie była "tabernakulum" - pierwszym "tabernakulum" w historii (por. encyklika Ecclesia de
Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z
domu rodzinnego, i innych do tej miłości zachęcał.
Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał:
"Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego
Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam
niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą
słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do
Serca Boskiego" - mówił w homilii Ojciec Święty.
Święty Józef Sebastian Pelczar został kanonizowany 18 maja 2003 r. w Rzymie. Ojciec Święty
Jan Paweł II w tym dniu sprawował na Placu św. Piotra Eucharystię, podczas której zaliczył w
poczet świętych: bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924) i bł. Urszulę Ledóchowską
(1865-1939) oraz dwie Włoszki bł. Marię De Mattias (1805-1866) i bł. Wirginię Centurione
Bracelll (1587-1651).
W uroczystości uczestniczyły rzesze pielgrzymów włoskich oraz ok. 20 tys. Polaków, którzy
przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce, zorganizowanej z okazji tej kanonizacji i 25-lecia
pontyfikatu Ojca Świętego. Z pielgrzymami z Polski przybyło ponad 70 biskupów, kilkuset
kapłanów, siostry sercanki i urszulanki oraz przedstawiciele władz państwowych.
Mszę św. z Papieżem koncelebrowali m.in. kardynałowie Franciszek Macharski i Marian
Jaworski, arcybiskupi Stanisław Gądecki, Tadeusz Kondrusiewicz, Józef Kowalczyk, Józef
Michalik i Edward Nowak, biskupi Kazimierz Górny, Tadeusz Pieronek i Wiktor Skworc.
Relikwie świętego Józefa Sebastiana znajdują się w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa
w papieskim Sanktuarium na Białych Morzach.
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