
 

bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505) 
prowincjał bernardynów, beatyfikowany w 1753 r. 

 

 

Warszawa, fg w Kościele pw. św. Karola Boromeusza 

 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

Hymn na Jutrznię 

 

1. Już dzień zabłysnął chwały Władysława: 

Niech, lud się cieszy tak możnym patronem 

I wielbi pieśnią, która z serca płynie, 

Chrystusa, Króla wszechświata. 

2. Szczęśliwy człowiek, który krzyż miłując, 

Pogardził złudą doczesnych rozkoszy 

I z własnej woli cierpiał jak męczennik, 

Choć nikt mu ran nie zadawał. 

3. Płomienny herold rad ewangelicznych 

Kształtował uczniów przykładem swej cnoty, 

Porywał dusze słowem gorejącym 

I życiem pełnym świętości. 

4. Na jego prośbę, Boże Stworzycielu, 

Uwolnij grzesznych od ciężaru winy, 

By Cię sławili hymnem dziękczynienia 

Przez wszystkie wieki bez końca. Amen. 

 

Pieśń 

 

1. Coś u Boga w wiecznej sławie, 

Patronie nasz Władysławie, 

Gdy cnoty twoje wielbimy, 

Z twojej się chwały cieszymy. 

2. Bóg cię wezwał do zakonu, 

Tyś w nim przetrwał aż do zgonu, 

Wiernie chowając ustawy, 

Jako syn Franciszka prawy. 

3. W ciągłem żyłeś umartwieniu, 

W grubem chodziłeś odzieniu, 

Ciało trzymałeś w niewoli, 

Zaparłszy się własnej woli. 

4. Słowo Boże z kazalnicy, 

Częstoś prawił wśród stolicy, 

Raz gdy mękę pańską głosisz, 

Cudownie się w górę wznosisz. 

5. Uproś nam naśladowanie 

Cnot twoich i w nich przetrwanie, 

Abyśmy tu martwiąc ciało, 

Mogli na sąd stanąć śmiało. 

6. Niech nam pomocy udziela, 

Męka Pana Zbawiciela, 

Niech ją często rozmyślamy, 

I skutki onej doznamy. 
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1. Gielniów, MAZ, ob. w kd przyd.; 

2. Gielniów, MAZ, fg – pk z 2005 r. - przyd.; 

 

           
3. Skulsk, WLK, fk w ko Narodzenia NMP; 

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

5. Gielniów, fg z 1982 r. - k. ko paraf; 

 

           
6. Poznań, pł. w ko św. Franciszka Serafickiego; 

7. Zajączki, ŚLS, fk w ko św. Franciszka; 

8. Kraków, ob. w ko św. Katarzyny Al.; 



       
9. Gdańsk- Wrzeszcz, wt w ko NSPJ; 

10. Warszawa, fg w ko św. Karola Boromeusza; 

Oświęcim, Sankt. MB Wspomożenia Wiernych (zdj. pw) 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
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