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Msze św. niedzielne u nas o godz.:  8.00  10.00  11.30                  W Dębowcu: 8.45 
 

 OGŁOSZENIA 

Ogłoszenia duszpasterskie 13.10.2019 r. 
 

 

Dzisiaj 28 Niedziela Zwykła – Niedziela Papieska. 
Po Mszach zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia czyli stypendia dla młodzieży. 

 

Msze św. u nas o godz.: 8.00, 10.00, 11.30, w Dębowcu o godz. 8.45. 

Gości zapraszamy do odwiedzenia celi Prymasa Wyszyńskiego. 

Na furcie przyjmujemy wypominki za zmarłych, kartki wyłożone są z tyłu kościoła. 

Przyjmujemy intencje mszalne na przyszły rok.  
Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami znajduje się przed furtą klasztorną. 

 

Dzisiaj nabożeństwo fatimskie o 15.00. 
W tygodniu Msza św. o 18.00 następnie nabożeństwo różańcowe. 
14.10. - Poniedziałek – wspomnienie św. Kaliksta, papieża i męczennika.  
15.10. - Wtorek – Wspomnienie św. Teresy z Avili.  
16.10. - Środa – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej Patronki Śląska. Msza w 

intencji próśb i podziękowań zanoszonych za  wstawiennictwem św. Józefa. 
17.10. - Czwartek – wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.   
18.10. - Piątek – Święto św. Łukasza, Ewangelisty.   
19.10. – Sobota - Wspomnienie św. Piotra z Alkantary. 
20.10. - Niedziela – Niedziela Misyjna i kolekta na misje. 
 O 17.00 Msza św. trydencka. 
 

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz 

Sanktuarium. 
Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji życzymy satysfakcji i wytrwałości w pracy z 

dziećmi i młodzieżą. 
 
 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

41. Władysław z Gielniowa (ok. 1440-1505), cd. 

O. Władysław z Gielniowa był wybitnym kaznodzieją. W obrębie 

własnych kościołów bernardyni organizowali nabożeństwa pasyjne i 

głosili okolicznościowe kazania. O. Władysław cieszył się sławą 

płomiennego kaznodziei. Jego kazania urzekały mądrością i głębią 

teologicznych przemyśleń, a dzięki jasności i prostocie docierały do 

wszystkich. Ojciec Władysław piętnował w nich wady i grzechy ludzkie. 

W ocenie przywar był bezstronny. Dostrzegając krzywdę uciśnionych, 

uciekał się do odważnych wystąpień, a nawet interwencji, krytykując 

winnych bez względu na ich przynależność stanową i powagę społeczną. 

W kazaniach o tematyce pasyjnej, dzięki którym zasłynął wśród ludu, 

mobilizował do współczucia dla cierpiącego Jezusa i do skruchy 

najbardziej nawet zatwardziałych grzeszników. Niekiedy, przedstawiając 

poszczególne etapy męki Pańskiej, wpadał w zachwyt, wołając: O Jezu! 

O Jezu! O Jezu!. Według świadectwa słuchaczy zdarzało się, że o. 

Władysław owładnięty wzniosłymi przeżyciami unosił się nad amboną. 

Trudnił się także pracą katechetyczną. W przekazywaniu prawd wiary 

sięgał czasami po wierszową formę pacierza, by stawał się on bardziej 

zrozumiały dla niewykształconych. Nauczał również innowierców i pra-

wosławnych, którzy zamieszkiwali kresy wschodnie Polski. 

O. Władysław z Gielniowa układał pieśni religijne w języku polskim. 

Aby mobilizować lud do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach, 

zezwolił w bernardyńskich świątyniach na zastąpienie  łacińskich 

psalmów pokutnych polskimi pieśniami. Utwory te miały się znaleźć 

programie nauczania szkół parafialnych. Dzięki nim Błogosławiony za-

liczany jest dziś do grona najstarszych polskich poetów, którzy w swej 

twórczości sięgali po język narodowy. 

O. Władysław napisał wiersz autobiograficzny, w którym wyraża 

wdzięczności Bogu za łaskę umożliwiającą mu wczesne zerwanie ze 

światem. Pisząc o swoim zakonnym powołaniu z głęboką pokorą pod-

kreśla swoją małość uniemożliwiających pełną odpowiedź na łaskę 

Bożego wezwania. Świadom własnych słabości uciekał się do gorących 

próśb o pomoc w zachowaniu zobowiązań, jakie zaciągnął wobec Boga 

przez złożenie ślubów zakonnych. W dziedzinie modlitwy cieszył się 

opinią niezwyciężonego. Szczególnie znany był z odprawiania i 

praktykowania rozmyślań i kontemplacji, których przedmiotem czynił 

zazwyczaj mękę Pańską. Wykazywał wielką pobożność w sprawowaniu 



Najświętszej Ofiary i w jednaniu ludzi z Bogiem przez sakrament 

pokuty. Jego kazania były owocem głębokich przeżyć religijnych. 

Przeżywając dotkliwe klęski spowodowane najazdami Tatarów, Turków 

i Wołochów na Polskę w latach 1498-1499, oddawał się modlitwie, 

umartwieniom i czynom pokutnym. Zachęcał także wiernych do 

podobnego wyrażania uczuć względem ojczyzny dla wyjednania jej 

Bożego zmiłowania. 

Pod koniec życia z woli przełożonych osiadł w klasztorze warszawskim 

w charakterze gwardiana i kaznodziei. Klasztor chlubił się tym, że 

założył go św. Jan Kapistran w roku 1454. Tu o. Władysław zaprzyjaźnił 

się z księżną mazowiecką Anną i był jej duchownym doradcą. W czasie 

kazania w Wielki Piątek wpadł w ekstazę, uniósł się na oczach słuchaczy 

ponad amboną i zawołał: Jezu! Jezu!. Wzruszony tłum zaczął za nim 

powtarzać: Jezu! Jezu!. Kiedy opadł na ambonę, zasłabł. Wyniesiono go 

do infirmerii klasztornej, gdzie 4 maja 1505 roku oddał Bogu ducha w 

65 roku życia i w 43 roku życia franciszkańskiego. 

O. Władysławowi oddawano cześć należną świętym zaraz po śmierci. 

13.04.1572 r. uroczyście przeniesiono relikwie Władysława umieszcza-

jąc je w pobliżu głównego ołtarza w obecności nuncjusza papieskiego 

kardynała Giovanni Francesco Commendoniego i króla Zygmunta 

Augusta. W średniowieczu było to równoznaczne z kanonizacją. 

Formalnie jednak dopiero w 1750 r. papież Benedykt XIV ogłosił go 

błogosławionym. Właściwe uroczystości przygotowano w Polsce w  

1753 r., łącząc je z 300-letnią rocznicą przybycia obserwantów do Polski. 

W 1759 r. Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa 

Polskiego i Litwy. Natomiast 19 grudnia 1962 roku bł. Jan XXIII ogłosił 

go głównym patronem Warszawy. 

10.08.1959 r. skradziono relikwiarz z trumienką, których nie 

odnaleziono do tej pory. W 1966 r. katedra krakowska podarowała 

kościołowi św. Anny relikwie ramienia błogosławionego, 

co było możliwe dzięki staraniom kard. Wyszyńskiego. 

Na warszawskim Ursynowie znajduje się parafia pod 

wezwaniem bł. Władysława z Gielniowa. Na 

warszawskiej Ochocie znajduje się ulica bł. Ładysława z 

Gielniowa. 

W Gielniowie na miejscu, w którym miał stać dom 

narodzin Władysława, dziś znajduje się kapliczka, obok 

której postawiono pomnik błogosławionego. Herb gminy 

Gielniów zawiera wizerunek Błogosławionego. 

Prymas Wyszyński został aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1953 r. po 

uroczystościach ku czci bł. Władysława. 
Modlitwa: Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, prezbitera, 

miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża; spraw za jego 

wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali 

napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje na 

wieki wieków. Amen. 
 INTENCJE MSZALNE 

 

PONIEDZIAŁEK 14.10.19 

18.00 I Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 
WTOREK 15.10.19 

18.00 I Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 
 II Do Maryi Niepokalanej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 88 r. 

urodzin dla Jadwigi Oczkowskiej oraz o bł. B. dla córki Małgorzaty Oczkow-
skiej. 

ŚRODA 16.10.19 

18.00 I W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józe-

fa. 
 II Za + teściów Marię i Franciszka i + syna Jerzego. 
 III Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 

CZWARTEK 17.10.19 

18.00 I Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 
 II Za wstawiennictwem MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

zdrowie i bł. Boże w rodzinach Hućka, Jarosz i Piętoń. 
PIĄTEK 18.10.19 

18.00 I Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 
SOBOTA 19.10.19 

18.00 I Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 
 II Za roczne dziecko Cezarego Zakaszewskiego. 

NIEDZIELA 20.10.19 
08.00 I Do Bożej Opatrzności i MB Różańcowej i św. Katarzyny z podz. za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalszą  opiekę i zdrowie, z prośbą o wszelkie potrzeb-

ne łaski w pewnej int. 
 II Msza gregoriańska I: za + tatę Jana – od córki i syna z rodziną 

10.00 I Do B. Miłosierdzia i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś. o 

dalsze bł. i zdrowie dla Krystyny i Stanisława z ok. 30 r. ślubu. 
 II Za ++ rodziców Marię i Tomasza Bireckich. 

11.30 I W int. Tycjana z ok. 18 rocz. urodzin oraz w int. Marcela – 16 rocz. urodzin 

o bł. Boże i opiekę MB i św. Józefa. 
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