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Memento mori

W numerze:

Firlejówka  •  Karmelici w Jaśle



Wiele wody w jasielskich rzekach upłynęło od ostatniego numeru 
k, a tym samym sporo wydarzyło się w Jaśle i świecie. Zastana-
wiam się, jakim cudem tyle słów i komentarzy, które usłyszałem 

i przeczytałem, choćby w kwestii problemu uchodźców, czy wyniku paź-
dziernikowych wyborów w Polsce, nie spowodowało wybuchu w mo-
jej głowie. Percepcja dźwiękowo-obrazowa inicjuje intensywną analizę 
przyjętych treści, a to może spowodować rychłe przegrzanie materiału. 

Skoro już o wyborach mowa. Niektórzy z moich znajomych, emi-
grantów ekonomicznych (przecież nie politycznych!), po ogłosze-
niu wyników wołali, że w Polsce zostali sami idioci. A ja uważam, 

że jest raczej odwrotnie. Wszak pochodzące z greki słowo ἰδιώτης 
(idiōtēs) – oznaczało wieśniaka, nieuczestniczącego w życiu politycz-
nym, żyjącego prymitywnie z dala od miasta. Jego przeciwieństwem 
był polityk (z gr. πόλις – polis), określany tym mianem w demokracji 
ateńskiej człowiek uczestniczący w życiu państwa. Zastanawiam się te-
raz, czy emigrujący na stałe winien mieć, w ogóle, prawo wyborczego 
głosu w kraju pochodzenia. Choćby z uwagi na fakt, że wszystkie po-
datki płaci tam, gdzie mieszka, a przy okazji żyje w rozterce: który kraj, 
tak naprawdę, jest moją ojczyzną?

Zbliża się kolejne Boże Narodzenie, a z nimi następna okazja do 
refleksji, rekolekcji, obiecywania sobie bycia lepszym, przyjęcia 
Bożej nauki i uznania jej za filozofię swojego życia. A po uroczy-

stościach, albo jeszcze w trakcie, często przy świątecznym stole, na-
stępuje udawanie dobroci i przyzwoitości, snucie politycznych intryg 
w zakamarkach gabinetów, wzajemne uprzykrzanie sobie życia itp. 
Generalnie – jak śpiewał Jan Borysewicz w Siódmym niebie nienawiści 
– wszystkie chwyty dozwolone, by tylko komuś jeszcze przywalić.

A to, zapewne, wydzierające się z wnętrza niektórych: niezaleczone 
rany, kompleksy, stany urojeń, próbujące uzasadnić poczucie swojej ni-
by-wyższości nad innymi; krzyczące na prawo i lewo lęki, paranoje, a 
nadto jeszcze nieustanna obawa przy próbie korzystania z racjonalnego 
myślenia, według zasady: lepiej mieć takie samo zdanie jak szef, sąsiad 
radny, jak redaktor prowadzący najliczniej oglądane wieczorne progra-
my informacyjne. Na wszelki wypadek. Żeby tylko przypadkiem komuś 
się nie narazić... A może jednak trzeba, prosto z mostu, wyrzucić z siebie: 
Nie zgadzam się! Na głupotę, na grabież, na skorumpowane państwo?

Dawno temu oglądałem świetny film dokumentalny (zapomnia-
łem tytułu, a i też większej części jego treści; nigdy potem nie 
udało mi się go odnaleźć), ale pamiętam charakterystyczną po-

stać mężczyzny, który jeździł drezyną po nieczynnych torowiskach, 
chyba Śląska. I tę jego krótką wypowiedź, kończącą telewizyjną opo-
wieść: „Trzeba tylko być dobrym człowiekiem”. Cóż, szeroko rozumia-
na dobroć ma swój początek w starej łacińskiej zasadzie: primum non 
nocere – po pierwsze, nie szkodzić.
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Wystarczy
nie szkodzić

11 listopada obchodzimy 
Narodowe Święto 
Niepodległości – dzień 
upamiętniający odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 
Kolejna rocznica odzyskania 
przez Polskę wolności 
stanowi czas głębszych 
przemyśleń na temat 
patriotyzmu i wartości, jaką 
jest nasza ojczyzna. 
Po latach rozbiorów, powstaniach 
narodowych, zmaganiach na różnych 
frontach, Polacy dzięki patriotyzmo-
wi i bohaterstwu wywalczyli wol-
ność. Za czasów komunizmu, prze-
jawy polskości, w tym także jawne 
świętowanie były niemożliwe. Wszel-
kie próby kultywowania naszego na-
rodowego święta były surowo karane 
przez władze. Dopiero w 1989 roku, 
ustawą sejmową, przywrócono Naro-
dowe Święto Niepodległości, które do 
dzisiaj Polacy w szczególny sposób 
obchodzą.

W związku z tym świętem w całej 
Polsce organizowane są uroczystości 
patriotyczne. Jaślanie, chcąc upamięt-
nić to wydarzenie, zebrali się w sank-
tuarium św. Antoniego w Jaśle oraz 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Parku Miejskim w Jaśle. 

Podczas uroczystej mszy świętej w 
kościele franciszkanów kaznodzieja 
przypomniał o patriotyzmie, o któ-
rym tak często zapominają Polacy. Po 
nabożeństwie samorządowcy, parla-
mentarzyści, przedstawiciele placó-
wek kulturowych, dyrektorzy szkół, 
poczty sztandarowe oraz mieszkańcy 
Jasła i okolic udali się do parku miej-
skiego, by przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza kontynuować świętowa-
nie. Odbył sie Apel Pamięci, składano 
kwiaty i wieńce, a całość uświetnił 
występ Miejsko-Kolejowej Orkiestry 
Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi. 

Święto Niepodległości to dla każde-
go kraju największe święto narodo-
we. W tym dniu nasze myśli wybiega-
ją ku sprawom wykraczającym poza 
codzienne problemy, przypominamy 
sobie tak ważne dla naszego narodu 
wydarzenia. W chwili refleksji pró-
bujemy podjąć przesłania naszych 
przodków, którzy swoją wierną służ-
bą przyczynili się do odzyskania nie-
podległości.

93. rocznica

W tym czasie, myśli w szczególny 
sposób wędrują ku refleksji na temat 
patriotyzmu. Cała Polska w biało-
-czerwonych flagach pokazuje, że jest 

wolna – dla wielu jest to lekcja patrio-
tyzmu. Tradycyjnie, z tej okazji zorga-
nizowano po raz kolejny Jasielski Sa-
mochodowy Rajd Niepodległości. 

Anna Dziura

fot. A. Dziura (2)
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Nabożeństwo ekumeniczne przy 
krzyżu w Firlejówce na Ukrainie: wraz 
z ks. Tadeuszem Paszkiem modli się  
o. Jewgien Migal, proboszcz cerkwi  
w dzisiejszej Andrijiwce.

NASZA OKłADKA

fot. archiwum I LO w Jaśle
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Drugiego i trzeciego 
października, czternastu 
uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Jaśle, wraz z innymi 
mieszkańcami miasta, 
udało się w podróż na 
Ukrainę, a dokładnie do 
Firlejówki, by uczcić pamięć 
i oddać hołd profesorowi  
Sapchierowi, gimnazjalistom 
oraz innym poległym 6 
września 1920 roku podczas 
bitwy polsko-bolszewickiej.
Wyprawa rozpoczęła się już przed 
piątą rano zbiórką przed I LO. Podróż 
przebiegła w miłej atmosferze oraz 
bez większych przeszkód. Na granicy 

polsko-ukraińskiej byliśmy już po go-
dzinie ósmej, a sama odprawa celna 
nie zajęła zbyt wiele czasu, bo tylko 
około 40 minut, co na obecne realia 
nie jest długim czasem. Od granicy do 
Lwowa zostało już tylko kilkadziesiąt 
kilometrów, a gdy do naszej grupy 
dołączył przewodnik, rozpoczęliśmy 
objazdową wycieczkę po najważniej-
szych miejscach turystycznych Lwo-
wa. 

Kolejnym punktem programu było 
zwiedzanie Cmentarza łyczakow-
skiego, który jest najstarszą zabyt-
kową nekropolią we Lwowie i jedną 
z najstarszych w Europie (został za-
łożony w 1786 roku). Na cmentarzu 
spędziliśmy ponad trzy godziny, na-
wiedzając groby polskich i ukraiń-
skich poetów, architektów, muzyków, 
wojskowych i duchownych. 

Następnie złożyliśmy kwiaty, wień-
ce i znicze przy pomniku Orląt Lwow-
skich, czyli młodych ludzi – obrońców 
polskiego Lwowa podczas wojny pol-
sko-ukraińskiej i polsko-bolszewic-
kiej. Potem  udaliśmy się do miejsca 
naszego noclegu, znajdującego się na 
obrzeżach Lwowa. Po zakwaterowa-
niu i posiłku zostało nam już tylko kil-
ka chwil do wyjazdu do Opery Lwow-

skiej. Gdy udało nam się przebrnąć 
przez zakorkowane centrum miasta, 
rozpoczęło się zwiedzanie Opery 
Lwowskiej. Wszystkim nam zaparło 
dech w piersiach. Doskonałość ar-
chitektoniczna, bogata ornamentyka, 
kunszt wykonania oraz wystrój były 
wręcz oszałamiające. Mieliśmy wiel-
ką przyjemność obejrzeć arcydzieło 
– balet „Romeo i Julia”, z muzyką Sier-
gieja Prokofiewa, która to sztuka nie-
jednemu z nas wycisnęła łzy z oczu. 
Po opadnięciu emocji wywołanych 
niesamowicie wysokim poziomem 
wykonania sztuki, udaliśmy się na 
szybkie zakupy, a później na noc do 
hotelu.

Na drugi dzień, z samego rana, po 
zjedzeniu śniadania i wykwatero-
waniu, udaliśmy się w ponaddwugo-
dzinną podróż do wsi znajdującej się 
w powiecie złoczowskim – Firlejów-
ki. Nikt z nas nie był nigdy wcześniej 
w tym miejscu i tak naprawdę nie 
wiedzieliśmy czego mamy się spo-
dziewać. Gdy autobus się zatrzymał 
i powiedziano nam, że jesteśmy na 
miejscu, nikt z nas nie ukrywał głę-
bokiego szoku. Zatrzymaliśmy się po-
środku niczego, w szczerych polach. 
W oddali było widać kilka domów,  

Licealiści z I LO

Wojciech Michalski

a gdzieś za gęstymi krzakami dobie-
gały odgłosy nadjeżdżającego pocią-
gu, gdyż wieś jest usytuowana w po-
bliżu linii kolejowej Krasne – Złoczów. 
Zabraliśmy tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy, niezbędne do odprawienia 
mszy świętej i po około półtorakilo-
metrowym spacerze naszym oczom 
ukazał się pomnik. 

We mszy licznie uczestniczyli miesz-
kańcy Firlejówki oraz przedstawicie-
le miejscowego Kościoła. Po eucha-
rystii zrobiliśmy wspólne zdjęcia, a 
dyrektor szkoły zaprosił nas na drob-

Na zdjęciu: delegacja mieszkańców Jasła i uczniów I LO, składających wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem w Firlejówce. (fot. archiwum I LO w Jaśle)

Na zdjęciu po lewej: krzyż, stanowiący główny element pomnika poległych pod Firlejówką, 
z napisem w języku polskim i ukraińskim: „Tu spoczywają żołnierze wojska polskiego polegli 
w dniach 6-9 września 1920 r. w walce z bolszewikami. Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Samorząd Jasła 2011”. U góry: nagrobki Cmentarza Obrońców Lwowa, 
a w dole: uczestnicy uroczystości podczas mszy świętej. (fot. archiwum I LO w Jaśle)

na Ukrainie

ny poczęstunek. Tam też wręczyliśmy 
dzieciom zabawki, zeszyty, przybory i 
słodycze zebrane przez uczniów I LO 
oraz zakupione ze zbiórki pieniędzy 
organizowanej w jasielskim liceum. 

Po poczęstunku i szybkim zwie-
dzeniu szkoły, zostaliśmy zaprosze-
ni przez ukraińskich duchownych 
do świątyni, gdzie opowiedzieli jej 
krótką historię, a także historię wsi. 
Po powrocie do Lwowa mieliśmy 
okazję zobaczyć jeszcze kilka cieka-
wych miejsc, jak, na przykład, po-
mnik wieszcza narodowego – Adama 

Mickiewicza, czy Katedrę Ormiań-
ską, gdzie znajduje się piękny obraz 
„Pogrzeb Świętego Odylona”, pędzla 
J. H. Rosena. Ostatnim już punktem 
we Lwowie był ciepły posiłek, po 
którym wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Polski. Na granicy spędzi-
liśmy trochę więcej czasu, bo około 
godziny, a do Jasła przyjechaliśmy na 
godzinę 21.00.

Pełen wrażeń wyjazd na Ukrainę 
był dla każdego z nas niesamowitym 
przeżyciem i na długo pozostanie w 
naszej pamięci.
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Miesiąc temu, dokładnie 
25.10.2015 roku, minęło 
trzydzieści pięć lat od 
chwili powstania na 
terenie Jasła Niezależnego 
Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. 
Główne uroczystości, ze względu na 
wybory parlamentarne, odbyły się 
18 października br. Przed południem 
zostały zapalone znicze na grobach 
nieżyjących już założycieli związku 
w Jaśle oraz w miejscu spoczynku ks. 
dziekana Stanisława Kołtaka.

O godz. 18.00 w kościele św. Sta-
nisława w Jaśle rozpoczęła się uro-
czysta msza, którą celebrowali ks. dr 
Stanisław Marczak, były kapelan „So-
lidarności” oraz obecny, ks. Krzysztof 
Mijal, a także ks. prałat Tadeusz Pa-
szek, proboszcz naszej parafii. Mszę 
świętą uświetniły poczty sztandaro-
we „Solidarności”. Przybyli również 
przedstawiciele władz NSZZ „Solidar-
ność”, Stowarzyszenia „Solidarni w 
Jaśle”, władz samorządowych miasta 
i powiatu oraz województwa. Uczest-
niczyli również byli i obecni członko-
wie związku, wraz z licznie zgroma-
dzonymi wiernymi z Jasła i okolic.

– Gospodarzem, który nas dzisiaj 
zaprosił tutaj, jest Jezus Chrystus. 
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
pracujecie, obciążeni jesteście, a ja 
was pokrzepię – tymi słowami rozpo-
czął homilię ks. dr S. Marczak. W dal-
szej części przypomniał, w jakich wa-
runkach rodziła się „Solidarność” w 

Jerzy Nowak

35 lat Solidarności
Na zdjęciu: Kazimierz Poniatowski, trzymający album „Od komunizmu do Unii Europejskiej” 

i Paweł Pietrusza, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie Oddział w Jaśle. (fot. J. Nowak)

Polsce i na naszym terenie, jak wielką 
rolę w tym czasie odegrał kościół św. 
Stanisława, do którego wierni przy-
chodzili na modlitwę wdzięczności 
i umocnienia, ale także nadziei na 
przyszłość. 

– Jesteśmy chrześcijanami, ale tak-
że Polakami. Słowo „ojczyzna” prze-
mawia do nas w sposób szczególny, 
jest nam bardzo drogie, bo mamy 
świadomość z jakiego dziedzictwa 
wyrastamy. Za jakie wartości nasi 
przodkowie przelewali krew i odda-
wali życie. Bóg, honor, ojczyzna. Ni-
gdy odwrotnie. Gdy usuniemy słowo 
„Bóg”, to powoli „honor” i „ojczyzna” 
pójdą w zapomnienie – mówił dalej 
ks. Marczak.

Przypomniał również, jak wielką 
rolę odegrał św. Jan Paweł II. - Mimo 
stanu wojennego, rozwiązania „Soli-
darności”, władza komunistyczna nie 
była w stanie rozbić jedności obudzo-
nego narodu. Obudzonego wyborem 

Jana Pawła II, jego pielgrzymkami i 
słowami: Niech zstąpi Duch Święty i 
odnowi oblicze tej Ziemi – dodał były 
wikary Kościółka.

– Jak przybliżyć zrozumienie tam-
tego czasu młodym? Może przez 
obrazy? Wszystkiego brakowało. 
Najbardziej prawdy, wolności, spra-
wiedliwości. Aby zachować pozory, 
karmiono naród namiastkami praw-
dy, półprawdy, czy ćwierćprawdy, 
namiastkami wolności i dobrobytu – 
kontynuował kaznodzieja.

W dalszej części stwierdził również 
m.in., że „człowiek to także <homo re-
ligiosus> – szukający relacji z Bogiem 
(krzyże w miejscu pracy, transmisje 
mszy świętej itp.). – Niech młodzi 
wiedzą, że „Solidarność” żyje, bo bie-
rze w obronę wszystkich, którzy są 
krzywdzeni, poniżani, zapomniani 
– dodał. Ks. Marczak, w swoim stylu, 
odniósł się również do nadchodzą-
cych wyborów parlamentarnych: 
– Jesteśmy na tej naszej ziemi od ty-
siąca lat. To my, nie kto inny, powin-

niśmy być prawdziwymi gospodarza-
mi. Czyż to nie jest rzeczą dziwną, że 
Polska w 90% katolicka wybiera tak 
często na posłów i senatorów ludzi 
niewiele mających wspólnego z war-
tościami chrześcijańskimi? – pytał. 

 Swoją homilię zakończył słowami 
Ojca Świętego Jana Pawła II: „W Chry-
stusie dany jest ludziom klucz. Boży 
klucz… klucz do cywilizacji życia 
przez Prawdę i Miłość. Dlatego Mat-
ka Boża wzywa nas, abyśmy zrobili 
wszystko, co każe Chrystus”.

Po mszy świętej złożono kwiaty i 
zapalono znicze pod tablicą błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszki, 
umieszczonej na ścianie kościoła św. 
Stanisława.

Dalsze uroczystości odbyły się w 
sali budynku EXALO DRILLINGS S.A. 
przy ul. Asnyka. Konferencję rozpo-
czął koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu solistów z Jasielskiego 
Domu Kultury. Następnie, po odśpie-
waniu przez zebranych 
hymnu „Solidarności”, 
głos zabrał Tadeusz 
Majchrowicz, wiceprze-
wodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, a jednocześnie 
przewodniczący Zarzą-
du Regionu Podkarpa-
cie. Przybliżył on zebra-
nym czasy powstawania 
związku, jak również 
poinformował o jego 
działaniach w obecnej 
sytuacji ekonomicz-
no-politycznej, zmierzających m.in. 
do poprawy bytu Polaków, poprzez 
zmiany prawa Kodeksu Pracy, usta-
nowienie niedzieli dniem wolnym od 
handlu. 

Na zakończenie swojego wystąpie-
nia przytoczył słowa biskupa war-
mińskiego: „Trzydzieści pięć lat temu 
rozpoczęła się w Polsce walka o Boży 
porządek i ta walka o Boży porządek 
trwa nadal”.

Następnie wystąpili: Andrzej Ka-
chlik, pierwszy przewodniczący jasiel-
skiej „Solidarności”, Maria Kurowska, 
wicemarszałek województwa podkar-
packiego oraz Ryszard Pabian, bur-
mistrz miasta, który przekazał na ręce 
przewodniczącego delegatury w Jaśle, 
Pawła Pietruszy, witraż z wizerun-
kiem św. Antoniego – patrona Jasła.

Na zakończenie uroczystości Tade-
usz Majchrowicz wręczył wybranym 
uczestnikom konferencji album „Od 
komunizmu do Unii Europejskiej”, 
obrazujący trzydziestopięcioletnią 
historię „Solidarności”. Organizato-
rami uroczystości byli NSZZ „Solidar-
ność” oraz Stowarzyszenie „Solidarni 
w Jaśle”. 

Wszystkich czytelników zaintereso-
wanych pełnym tekstem homilii ks. 
dr. Stanisława Marczaka odsyłamy na 
internetową stronę stowarzyszenia: 
www.solidarni.xcl.pl.

Na zdjęciu u góry: kapłani podczas uroczystej mszy świętej, stojący od lewej: ks. dr Stanisław 
Marczak, ks. Krzysztof Mijal i proboszcz kościółkowej parafii, ks. Tadeusz Paszek. 
Z lewej: przemawiający Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” oraz Paweł Pietrusza, szef jasielskiej delegatury związku. (fot. J. Nowak)

Gdy usuniemy słowo 

„Bóg”, to powoli „honor” 

i „ojczyzna” pójdą 

w zapomnienie.
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17 listopada br. w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Jaśle odbyła się katecheza 
pokazowa dla katechetów szkół ponad-
gimnazjalnych, uczących w mieście. 
Lekcję na temat „Chrzest – dar i zada-
nie” poprowadził katecheta, ks. Łukasz 
Mariuszyc. Katechezę wizytowała dy-
rektor szkoły, Barbara Wierdak-Cyboroń 
oraz ks. Jan Wolak i ks. Wacław Rybka.

Laureatami szkolnego etapu Olimpiady 
Teologii Katolickiej w I LO w Jaśle zosta-
li: Bożydar Brewczyński, Mateusz Kozioł 
i Jakub Kasprzyk. Będą oni reprezento-
wać szkołę podczas etapu diecezjalne-
go, który odbędzie się w styczniu 2016 r. 
Temat tegorocznej edycji OTK brzmi: „Św. 
Jan Paweł II – wychowawca młodych 
pokoleń”.

Katecheza pokazowa

Młodzi teolodzy

Na zdjęciu u góry: uczniowie wraz z prowadzącym katechezę, 
ks. Łukaszem Mariuszycem, podczas wizytacji.
U dołu: laureaci szkolnego etapu olimpiady teologicznej.
(fot. archiwum)

Ktoś, komentując tragiczne wydarzenia zamachu 
we Francji, powiedział, że od czasu tego ataku świat 
stał się inny. Tak, trochę inny, bo zjednoczony w bólu 

i współczujący. Tak, inny, bo nagle kazał się nam zatrzymać 
w pędzie życia i stanąć w chwili refleksji. Czasem tak szybko 
chcemy załatwiać nasze sprawy, zajmować się własnym ży-
ciem, że zapominamy o drugim człowieku, o tym, który jest 
obok nas, a co gorsze, zapominamy także o sobie. Ten brak 
pamięci nie dotyczy ubioru, jedzenia, czy rozrywki, ale do-
tyczy najczęściej sfery duchowej – naszej troski o zbawienie.

Trzy tygodnie temu staliśmy nad grobami naszych bliskich. 
Przez listopad codziennie pochylamy się w Kościółku na mo-
dlitwie za zmarłymi w wypominkach, dostatecznie przypo-
minając w niej także o własnej śmierci. Boleśnie doświadczy-
li jej młodzi paryżanie. Modlimy się i współczujemy, a przez 
własną troskę o zbawienie i osobistą świętość, chcemy po-
wiedzieć sobie i światu, że żadne takie wydarzenie nie zmąci 
naszej chrześcijańskiej nadziei i troski o życie wieczne.

Boże Słowo o końcu świata wpisuje się w te wydarzenia, 
umacniając naszą chrześcijańską postawę. Pismo mówi: „Je-
zus Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grze-
chy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyja-
ciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Nieprzyjacielem 
Chrystusa jest szatan, który nieustannie odwodzi nas od 
myślenia o śmierci i o życiu wiecznym. Dlatego, umocnieni 
Bożym Słowem i łaską, chcemy wołać za psalmistą: „Strzeż 
mnie, mój Boże, Tobie zaufałem”. Chrześcijanin żyje Słowem 
Boga, ten co pamięta o swojej śmierci nie musi być wcale po-
strzegany jako ktoś smutny i inny. Chrześcijanin pamiętający 
o śmierci bliskich i o swojej śmierci, to człowiek chrześcijań-
skiej nadziei, radości, to wreszcie człowiek mocno stąpają-
cy po ziemi. Aktualne i dziś jest zawołanie średniowiecznej 
mądrości ludów, która nawoływała, by pamiętać o śmierci w 
łacińskich słowach: memento mori. Ten, kto pamięta o śmier-
ci bliskich i o własnej śmierci, pamięta także o własnym zba-
wieniu i o szczęściu wiecznym swoich bliskich.

Chciałbym przy tej okazji wspomnieć tych, którzy w ka-
płańskiej służbie za życia byli z nami, a teraz czekają na na-
szą modlitwę, szczególnie kapłanów związanych z naszym 
Kościółkiem: ks. dziekana i proboszcza Stanisława Kołtaka, 
wikariuszy – ks. Dominika Sitka, ks. Franciszka Kwolka, 
ks. Czesława Kubraka, ks. Jerzego Serwońskiego, ks. Jana 
Guta, ks. Andrzeja Krupę, a także ks. Michała Pelczara, ks. 
dziekana Kazimierza Trygara, ks. Alfreda Solarskiego, ks. 
Eugeniusza Hajduka, ks. Stanisława Płazę, ks. Aleksandra 
Gotfryda i ks. Franciszka Bydonia. Wieczne odpoczywanie 
racz im dać Panie!

Memento mori 
ks. Artur Kostrząb

W kontekście listopadowych wędrówek po cmenta-
rzach, w kontekście śmierci naszych bliskich, ro-
dziny, przyjaciół, znajomych, wszystkich, którym 

coś w życiu zawdzięczamy, coś jesteśmy dłużni, w kontek-
ście tych wszystkich pożegnań, które miały miejsce w na-
szym życiu, Pan Bóg kieruje do nas zaproszenie do refleksji 
nad podarowanym nam życiem.

Odkryć i zaakceptować, że nic na tym świecie nie jest na 
zawsze. Żebym umiał się cieszyć tym, co Pan Bóg mi dzi-
siaj daje, żebym się angażował w swoje życie, ale żebym 
też umiał w pewnym momencie pożegnać się z dzisiejszym 
dniem, pożegnać się z ludźmi, których Pan Bóg postawił na 
mojej drodze, pożegnać się z rzeczami, które mi służyły, po-
żegnać się ze sprawami, które trzeba już pozostawić. Żebym 
sam w pewnym momencie umiał się pożegnać z tym świa-
tem, żeby przejść na drugą stronę życia, do wieczności, poza 
czas i przestrzeń. Cieszyć się rodziną, śmiać się i płakać, ku-
pować potrzebne rzeczy, używać świata, ale pamiętać, że 
kiedyś – może jutro – będę musiał się z tym pożegnać. Jak 
śpiewa Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołu „Zakopower”:
Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but.
Zapomniany szal zaszył się w kąt niemodny już.
Każda rzecz o czymś śni odstawiona.
Jeszcze chce modna być zanim cicho skona.
I dopiero gdy, zawoła Bóg to
pożegnam wszystkie te rzeczy i znów:
Pójdę boso, pójdę boso,
pójdę boso, pójdę boso!
Zagubiony gdzieś parasol, z nim czekam na deszcz.
Zegar nie wie jak bez moich rąk ma życie wieść.
W wielki stos piętrzą się odłożone,
każda chce żeby ją wziąć na drugą stronę.
Zamkną za mną drzwi. Pójdę boso.
Nie zabiorę nic. Pójdę boso.

Trochę nam się zrobiło melancholijnie, ale człowiek, który 
jest świadomy tego, że tak właśnie będzie, może być spo-
kojniejszy i dziś, i wtedy kiedy się spełnią słowa piosenki. 
Może być spokojniejszy, bo może się przygotować do tych 
pożegnań i do tego, że pójdzie boso. Dziś ciesz się z tego, co 
jest ci dane, śmiej się i płacz, kupuj rzeczy, używaj świata, 
ale pamiętaj... Pamiętaj, że trzeba będzie się pożegnać, że 
zdasz sprawę ze swojego życia, z tego co zrobiłeś i z tego, 
czego nie zrobiłeś. Ze zmarnowanych okazji na to, żeby być 
szczęśliwym, z okazji, które się przespało. Z tego, że się żyło 
na 50%, a może na 20%. Że można było kochać i można 
było dać się pokochać innym. Ale: życie przed nami, a na 
pewno dzisiejszy dzień.
Pójdę boso...

Pójdę boso...
ks. Piotr Sałek
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W historii jasielskiego 
Kościoła,  
w wiekach XV–

XVIII, ważną rolę odegrali 
karmelici trzewiczkowi. 
Przybyli z Węgier około 1400 
roku i osiedlili się w rejonie 
niewielkiego wówczas 
Jasła, na południe od jego 
centrum. Obok kościoła 
farnego i niewielkiego 
kościółka pod wezwaniem 
św. Ducha, stali się nowym 
ośrodkiem życia religijnego 
Jasła.
Zakon karmelitów zwany był elia-
szowym, ponieważ początek dali mu 
pustelnicy chrześcijańscy, którzy żyli 
na górze Karmel, w tych samych miej-
scach, na których niegdyś przebywał 
prorok Eliasz. Właściwym twórcą 
zakonu karmelitów w Palestynie był 
jednak dopiero krzyżowiec Bertold 
z Kalabrii, który stworzył to zgro-
madzenie na górze Karmel w latach 
1141–1186. Grupa jego uczniów i 
zwolenników, złożona z byłych ryce-
rzy, pielgrzymów i pokutników, żyła 
początkowo w warunkach pustelni-
czych bez określonej formy i reguły. 
Dopiero około 1209 r. otrzymali oni 
regułę zakonną. Określiła cele zgro-
madzenia i zobowiązywała mnichów 
do przestrzegania czystości, posłu-
szeństwa i ascezy. Później do reguły 
włączono nakaz ubóstwa, wskutek 
czego zakon wszedł do wielkiej grupy 
zgromadzeń zakonnych żebraczych, 
charakteryzujących się aktywną dzia-
łalnością apostolską. Po klęsce pań-
stwa krzyżowców w Ziemi Świętej, 
karmelici musieli szukać schronienia 
w krajach europejskich. Do Polski 
przybyli w roku 1395, wezwani przez 
króla Władysława Jagiełłę, który im 
oddał kościół w Krakowie na Piasku.

Jasielscy karmelici osiedlili się obok 
kaplicy zbudowanej przy studni, któ-

rą miał pobłogosławić św. Wojciech, 
idąc z Węgier. Był to rejon dzisiejsze-
go placu Żwirki i Wigury. W niedłu-
gim czasie wystawili sobie klasztor 
i kościół, w którym znajdująca się 
figura Matki Bożej słynęła licznymi 
łaskami. Początkowo jasielski klasz-
tor karmelitów należał do prowincji 
węgierskiej (do roku 1437). W tych 
też latach została zapewne sprowa-
dzona do jasielskiego kościoła figura 
Matki Bożej.

Dzieje zakonu karmelitów nie do-
czekały się szerszych opracowań, 
zwłaszcza jeśli chodzi o karmelitów 
starej reguły zakonnej, zwanych trze-
wiczkowymi. Więcej uwagi poświe-
cono zakonowi karmelitów bosych, 
zarówno w Europie, jak i w Polsce. 
Historię jasielskich karmelitów trze-
wiczkowych opracował prof. Stani-
sław Cynarski, publikując ją w Ze-
szytach Naukowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ponadto w różnych 
opracowaniach dotyczących historii 
Jasła możemy znaleźć fragmenta-
ryczne wiadomości dotyczące historii 
tego zakonu, które to opracowania 
przytacza się w zestawieniu biblio-
graficznym. Dotyczą one zarówno 

pracy duszpasterskiej zakonu, jak i 
jego udziału w życiu gospodarczym. 
Szczupła jest również baza źródłowa 
dotycząca karmelitów trzewiczko-
wych w Jaśle. Pewne materiały uda-
ło się zaczerpnąć z kroniki klasztoru 
oo. karmelitów w Krakowie na Pia-
sku. Zawierają one treści dotyczące 
fundacji klasztoru w Jaśle, inwentarz 
jasielskiego kościoła i klasztoru kar-
melitów z pierwszej połowy XVIII w., 
kserokopię przywilejów dla klaszto-
ru karmelitów w Jaśle kardynała Je-
rzego Radziwiłła oraz wykaz fundacji 
mszalnych z lat 1419–1725 wysła-
nych do Rzymu w celu ich redukcji, 
z załączoną odpowiedzią generała 
zakonu. Dzieje zakonu wymagają dal-
szych badań i opracowań.

Jasło w chwili przybycia karmelitów 
było niewielkim miastem. Zlokalizo-
wane na niewielkim wzniesieniu, z 
dwoma wyróżniającymi się szczytami 
od wschodu, tzw. Basztówką, i od za-
chodu, tzw. Skałką (Grodowiskiem), 
gdzie wcześniej znajdował się Koci 
(Kotczy) zamek. Posiadało zabudowę 
zwartą, w której przeważało budow-
nictwo drewniane, a jego zabudowa 
rozciągała się po osi wschód–zachód.

Klasztor karmelitów umieszczony 
był poza miastem od jego południo-
wej strony. Oddzielała go ulica Grab-
ska (dzisiejsza Bednarska i Igielna), 
obiegającą miasto od południa. Kar-
melici wybrali wyżej położony teren 
w pobliżu ulicy Grabskiej. Z czasem, 
w posiadaniu klasztoru znalazło się 
wiele stojących tu domów. Karme-
lici, w drodze darowizn i wykupu, 
przejęli ponad osiem domów miej-
skich i wiele ról mieszczańskich. 
Część domków miejskich i ogrodów 
oraz domków klasztornych usytu-
owanych było na Podwalu. Tam znaj-
dował się ogród klasztorny zwany 
„brzostowskim”.

Centralnym punktem ówczesnego 
Jasła był rynek, od którego rozcho-
dziło się kilka ulic. Dominował tu ra-
tusz (początkowo drewniany). Przed 
ratuszem usytuowany był pręgierz, 
z tyłu zaś znajdowało się więzienie 
dla złoczyńców i włóczęgów, zwane 
„niedźwiedziem”. Prawdopodobnie z 
ratuszem sąsiadowała waga miejska. 
Poszczególne pierzeje rynku zabu-
dowane były drewnianymi domami 
wyposażonymi w podcienia, służące 
podczas targów i jarmarków do skła-
dowania towarów. 

W zabudowie Jasła były też urzą-
dzenia przemysłowe i budynki uży-
teczności publicznej. W XVI w. funk-
cjonowała tu łaźnia. Mieściła się nad 
Jasiołką, w pobliżu dzisiejszego mo-
stu. Były też folusze sukienne przy 
młynach miejskich i starościńskim 
oraz blech. Miasto posiadało własny 
browar. W pierwszej połowie XVII w. 
karmelici urządzili cegielnię. Była też 
cegielnia miejska, znajdująca się w 
miejscu dzisiejszej huty szkła. W Jaśle 
działały w tym czasie dwa młyny wój-
towskie, nad Jasiołką i Wisłoką. Jeden 
z nich nosił nazwę „Koczowy”, drugi 
zaś „Grabie”.

Z tego okresu pochodzi, zbudowa-
ny z kamienia o wyraźnych cechach 
obronnych, kościół parafialny (1446). 

Z instytucjami kościelnymi pozo-
stawało dawniej szpitalnictwo. Szpi-
tale były jednak nie tylko zakładami 
leczniczymi, ile raczej przytułkami 
dla kalek i starców. Szpital powstał 
w Jaśle dopiero w 1502 r. Ufundował 
go, za zgodą króla Aleksandra, wika-
ry jasielski, Marcin, ofiarując na ten 
cel swój dom położony nad brzegiem 
Jasiołki, w okolicy młyna. Obok szpi-
tala, zwanego farnym (zajmował dom 
naprzeciw kościoła parafialnego), był 
jeszcze w Jaśle drugi szpital – klasz-
torny, położony w pobliżu wału miej-
skiego od strony zachodniej. 

W Jaśle, w wiekach XIV i XV, istnia-
ła szkoła parafialna, której wycho-
wankowie studiowali na Akademii 
Krakowskiej. Wśród nich najsłynniej-
szym był Bartłomiej z Jasła, profesor 
Akademii Krakowskiej, przyczyniają-
cy się znacznie do jej odnowienia.

O rozwoju miasta w XV i XVI w. de-
cydowały głównie rzemiosło i handel, 
chociaż niewielki udział miało także 

rolnictwo. Rzemiosło skupione było 
wówczas w tzw. cechach. Najstar-
szym był cech szewski. Ponadto ist-
niał cech tkaczy, płócienników, kowali 
i rzeźników. Z najstarszej informacji o 
cechu szewskim dowiadujemy się, że 
w Jaśle była łaźnia miejska, którą pro-
wadził wykwalifikowany łaziennik.

Jasło nie posiadało rozbudowanego 
systemu obronnego. Nie należało do 
miast warownych. Prawdopodob-
nie jedynie od wschodu, tj. otwartej 
strony miasta, istniały pewne zabez-
pieczenia (fortyfikacje). Świadczy o 
tym nazwa ulicy Basztowej (dawniej 
zwano to miejsce „na Baszcie”). Od 
południa i zachodu miasto było ob-
wałowane. U wylotu ulicy Bieckiej 
(dziś Koralewskiego) znajdowała 
się tzw. brama biecka. Pewne umoc-
nienia obronne Jasła w połowie XVII 
wieku są już wyraźnie notowane 
(Blanki, Wały, Podwale), a istnienie 
domku puszkarza w pobliżu bramy 
Bieckiej pozwala domniemywać, 
że niezależnie od umocnień miasto 
dysponowało jakąś siłą ogniową i 
posiadało swoich puszkarzy. Ślady 
pewnych umocnień obronnych prze-
trwały również w utrzymujących się 
nazwach jasielskich ulic, jak: Baszto-
wa, Wałowa, czy Podwale, Blanki. W 
odległości około 5 km na północ od 
Jasła znajdował się zamek obronny 
Golesz. Występują związki Jasła z tym 
grodem. Golesz był siedzibą tzw. sądu 
leńskiego do 1454 r., a także siedzi-
bą starosty jasielskiego, którym był 
na przełomie XV i XVI w. Zyndram z 
Maszkowic.

Na wschód od miasta rozpościerały 
się pola zwane Glinkami, stanowiące 
własność karmelitów. 

W XV i XVI wieku następuje rozwój 
Jasła. Przybywa tu wielu rzemieślni-
ków i kupców, rozwija się przemysł 
i handel. W 1564 r. w Jaśle było 135 
domów. Z Węgier, przez Duklę, pro-
wadziła droga transportów wina do 
Polski. Korzystnym dla Jasła były 
również uzyskiwane w tym czasie 
przywileje królewskie, dotyczące 
rzemiosła, handlu, praw mieszczan, 
a także zwalnianie miasta od różnych 
ciężarów na rzecz państwa (1420, 
1430, 1442, 1474 i 1493). 

Rozwój miasta w XV w. został 
wstrzymany burzą wojen-
ną. Spory dynastyczne spo-
wodowały najazd Węgrów 
w 1474 r. Ucierpiały połu-
dniowo-wschodnie tereny 
Polski. Węgrzy zniszczyli 
m.in. Jasło. Spustoszeniu 
uległ wówczas zamek Go-
lesz. 

W 1581 r. Jasło liczyło ok. 
1200 mieszkańców, w tym 
było 136 osób pochodzenia rolnicze-
go, 55 rzemieślników pracujących 
w 9 rzemiosłach oraz wiele przeku-
pek i kupców. W tym czasie nastąpił 
znaczny rozwój posiadłości karmelic-
kich. Klasztor posiadał około 30 par-
cel i ogrodów, 5 domów gościnnych, 

Jasło, w chwili przybycia karmelitów, było niedużym miastem. 
Zlokalizowane na niewielkim wzniesieniu, z dwoma wyróżniającymi 
się szczytami od wschodu, tzw. Basztówką, i od zachodu, tzw. Skałką 
(Grodowiskiem), gdzie wcześniej znajdował się Koci (Kotczy) zamek – 
historię zakonu eliaszowego w Jaśle przedstawia Zdzisław Świstak.

utrzymywał 2 rzemieślników (sto-
łowników), którzy warzyli piwo.

Nastały jednak czasy trudne dla Ja-
sła. W połowie XVII w. i w wieku XVIII 
miasto przeżywało okres upadku. 
Nawiedzały go epidemie, pożary, nie-
urodzaje czy wylewy. Upada rzemio-
sło i handel. Miasto coraz bardziej 
ubożało. Przyczyniły się też do tego 
także różne nadużycia ze strony sta-
rostów i ich dzierżawców. Ubywa rze-
mieślników, których liczba w 1635 
roku nie przekraczała pięćdziesięciu, 
w różnych branżach. Na pogorszenie 
stanu miasta wpłynęły też uciski, 
chorągwie, opłaty na rzecz wojska 
czy spory wewnętrzne. 

Jasło znacznie ucierpiało od wojen. 

W wyniku sporów dynastycznych, w 
1478 r., Węgrzy zajęli prawie całe Po-
górze. Złupili kilka miast, w tym tak-
że Jasło. Nastały także lata „potopu” 
szwedzkiego (1655–1660). Wówczas 
to Szwedzi złupili miasto, a później 
spalili. Pożarowi uległ również ko-
ściół i klasztor karmelicki. Również 

Karmelici

Kościół oo. karmelitów  
w Jaśle nigdy nie został 
już odbudowany.

Na zdjęciu: zamek od drzwi kościoła 
karmelickiego. (fot. ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Jaśle)

Na zdjęciu: obraz przedstawiający dawny klasztor oo. karmelitów 
w Jaśle. (fot. Muzeum Regionalne w Jaśle)



w latach „potopu”, w 1657 r., Węgrzy, 
pod dowództwem Jerzego II Rakocze-
go, wtargnęli do Polski, zrabowali Ja-
sło i spalili zamek Golesz. Na począt-
ku XVIII w. wojska szwedzkie Karola 
XII doszczętnie zrujnowały miasto. W 
dobie konfederacji barskiej (1768–
1772) Jasło ucierpiało od ustawicz-
nych przemarszów i stacji wojsk wła-
snych i obcych.

Miasto nawiedzały pożary. W 1593 
r. spaliło się w Jaśle kilka domów. 
Groźny pożar wybuchł w 1670 r., kie-
dy to spaliła się znaczna część miasta. 
Wielkich rozmiarów był pożar w roku 
1683. Spaliło się wówczas prawie całe 
miasto. Spłonął ratusz ze wszystkimi 
księgami i dokumentami przeszłości 
Jasła. Inne pożary nawiedzały jeszcze 
Jasło w latach 1754, 1775 i 1785 – 
podczas ostatniego spalił się kościół 
karmelicki. Nie został już odbudowa-
ny i w roku następnym uległ kasacji. 

Miasto nawiedzały wylewy. O znacz-
nych rozmiarach były wylewy z lat 
1474 i 1578. Ten ostatni miał pozmie-
niać w okolicach Jasła koryta rzek. 

Na upadek Jasła wpłynęły też epi-
demie (morowe powietrze), najścia 
zaciężnego wojska, wyłudzającego 
od mieszczan zaległy żołd, i wreszcie 
zniszczenia wojenne. Doprowadziło 
to do znacznego zubożenia miasta. 
W 1662 r. miasto liczyło już tylko 303 
mieszkańców. 

Przyszła z czasem nowa tragedia 
narodowa. Jasło, w ramach I rozbio-
ru Polski w 1772 r., znalazło się pod 
panowaniem Austrii. Miasto liczyło 
wówczas 1500 mieszkańców.

W latach zaborów została utworzo-
na nowa administracja. Rząd austriac-
ki zaprowadził nową administrację 
Galicji. Kraj podzielił na dystrykty i 
cyrkuły. Jasło z okolicą wcielono do 
cyrkułu dukielskiego. W Dukli bo-
wiem została początkowo ustano-
wiona stolica cyrkułu. Przez jakiś 
czas (1782–1790) Jasło należało do 
cyrkułu dukielskiego. W 1790 r. stoli-
cą cyrkułu zostało Jasło. Spowodowa-
ło to znaczny dopływ do Jasła kadry 
urzędniczej. Cyrkuł umieszczono w 
gmachu poklasztornym. Pozostawał 
tu aż do roku 1845, tj. do chwili wy-
budowania nowego budynku. Gmach 
poklasztorny został oddany na uży-
tek wojska, tzn. na szpital i magazyn.

Kościół karmelitów od początku 
swego istnienia zasłynął figurą Matki 
Bożej, przyniesioną do Jasła prawdo-
podobnie z sąsiednich Węgier. W hi-
storii zakonu karmelitów, pod rokiem 
1437, jest obszerna wzmianka, że do 
cudownego wizerunku Matki Bożej 

schodziło się z Polski i Węgier „tyle 
ludu w niektóre święta, że mieszcza-
nie zaledwo żywności potrzebnej do-
starczyć mogli”. 

Adam Kamiński w swej pracy o Jaśle 
podaje, że przeor jasielskiego kon-
wentu karmelitów, Wawrzyniec, już 
w 1401 r. sprzedał położony w Jaśle 
ogród mieszczaninowi Mikołajowi 
Gomółce z powodu budowy domów 
klasztornych, za zgodą panów rajców. 
Stąd karmelici musieli przybyć do 
Jasła jeszcze z końcem XV w., lub naj-
później w 1401 r., i zaczęli tu wzno-
sić klasztor i kościół. Fundatorem zaś 
była zapewne rada miejska, sprawu-
jąca opiekę nad klasztorem. Karmelici 
otrzymali pewne uposażenie w ziemi, 
której część sprzedali dla uzyskania 
funduszu na budowę. Od początku 
zaczęli też gromadzić legaty i zapisy 
w nieruchomościach od mieszczan i 
szlachty. Wójt jasielski Zygmunt z Ci-
chawy (dzielny rycerz) jako jeden ze 
szlacheckich dobroczyńców w 1419 
r. zapisał karmelitom pół łanu ziemi 
w Jaśle z obowiązkiem odprawia-
nia mszy św. w intencji ofiarodawcy. 
Według tradycji, na tym to gruncie 
wzniesiono klasztor i kościół. Karme-
litom udało się zgromadzić w swym 
posiadaniu szereg nieruchomości. 
Dzięki temu stali się obok starosty, 
wójtów dziedzicznych, rady miejskiej 
i plebana jednym z większych posia-
daczy własności na terenie Jasła. Stąd 
poczęli odgrywać w Jaśle ważną rolę, 
nie tylko w życiu religijnym, ale także 
gospodarczym.

Prof. Stanisław Cynarski podaje opis 
ich klasztoru i kościoła. Zaznacza, że 
jasielski klasztor, podobnie jak inne 
konwenty karmelickie, był budowlą 
czworokątną, z kwadratowym dzie-
dzińcem pośrodku. Prawdopodobnie 
w północnym skrzydle mieścił się ko-
ściół, zapewne z prezbiterium w czę-
ści wschodniej. 

Przy wejściu do klasztoru znajdowa-
ła się izba przeora, w której przecho-
wywana była skrzynia z dokumenta-
mi i aktami zakonu. W refektarzu nad 
stołem wisiał krzyż, a nad drzwiami 
znajdował się obraz Matki Bożej. 
Obok refektarza była kuchnia w któ-
rej oprócz naczyń, kotłów, wiader 
znajdowały się przyrządy do czesania 
lnu oraz stępy do robienia kasz i krup. 

Resztę pomieszczeń stano-
wiły cele oraz izby gościn-
ne dla przyjeżdżających 
do klasztoru dostojników 
zakonnych oraz zaprzy-
jaźnionej z konwentem 
szlachty. Inne pomieszcze-
nia to zbrojownia, wozow-
nia i drewutnia. W obrębie 
zabudowań klasztornych 

była też studnia.
Kościół karmelitów był dużą bu-

dowlą z obszerną nawą oraz kaplica-
mi: Matki Bożej, św. Józefa, św. Anny i 
Świętego Krzyża. Pod kościołem były 
pomieszczenia kryptowe, w których 
chowano ciała zmarłych zakonników 

oraz fundatorów. Grzebano również 
zmarłych na cmentarzu położonym 
obok kościoła. Świątynia była bogato 
wyposażona w paramenta kościelne 
oraz klejnoty. W głównym ołtarzu 
stała cudowna figura Matki Bożej. 
Oprócz tego obrazy maryjne znajdo-
wały się w kaplicy Matki Bożej. Były 
to obrazy Matki Bożej Pocieszycielki 
oraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Nadto, w tzw. ganku, mieścił się obraz 
Najświętszej Panny Maryi. W kaplicy 
Świętego Krzyża znajdował się nato-
miast duży krucyfiks. W kaplicy św. 
Józefa, w ołtarzu, były umieszczone 
rzeźby św. Józefa i Pana Jezusa. 

Z działalnością dewocyjną i litur-
giczną konwentu związany był kult 
szkaplerza. Istniało tu Bractwo Szka-
plerzowe. Było to bractwo bogate. Do 
niego należała duża część klejnotów 
i wyposażenia kościoła, a zwłaszcza 
szat liturgicznych. 

Konwent jasielski był zaliczany do 
mniejszych, gdyż ilość ojców, braci 
i kleryków nie przekraczała zwykle 
liczby 14–15 osób. Od 1530 r. był w 
Jaśle kaznodzieja, w XVII w. w ka-
talogach konwentu wymieniani są 
zastępca przeora, czyli podprzeor, 
kantor, zakrystian, kwestarz i kustosz 
rzeczy świętych.

Karmelici położyli duże zasługi 
w dziele spopularyzowania nabo-
żeństw maryjnych i upowszechnie-
nia kultu Matki Bożej. Piękny wystrój 
kościoła, wspaniałe szaty liturgiczne, 
porywające treścią kazania przycią-
gały wiernych. Karmelitom zawdzię-
cza się powstanie wielu pieśni religij-
nych, a zwłaszcza „Godzinek ku czci 
Najświętszej Maryi Panny”.

Na popularność konwentu kar-
melickiego wpływało bez wątpie-
nia życie zakonników, którzy łączyli 
kontemplację ze służbą liturgiczną. 
Dzienne i nocne modlitwy w chórze, 
nabożeństwa maryjne, a także kult 
Jezusa Ukrzyżowanego przyciągał do 
kościoła karmelickiego rzesze wier-
nych.

Karmelici przyczynili się znacznie 
do rozwoju miasta i dobrobytu jego 
mieszkańców. Liczne pielgrzymki 
przybywały corocznie z Węgier do 
cudownej statuy Matki Bożej, co po-
wodowało wzrost zapotrzebowania 
na żywność niezbędną dla utrzyma-
nia pątników. Przez wstawiennictwo 
Matki Bożej w kościele karmelickim 
w Jaśle wierni doznawali wielu łask. 
Stąd rozsławiane było to miejsce jako 
kultowe. Różne cuda u statuy Matki 
Bożej przypadają na wiek XVI, XVII i 
XVIII.

Karmelici posiadali w Jaśle znaczny 
folwark. Ich posiadłości obejmowały 
pas ziemi ciągnący się od Rynku aż po 
granice Żółkowa, wzdłuż dzisiejszych 
ulic Kościuszki i Czackiego, łącznie z 
terenami obecnego dworca kolejowe-
go. Ponadto mieli w Jaśle liczne domy. 
Mieli też swój browar, cegielnię oraz 
przynajmniej trzy słodownie. W 1598 
r. dokonano scalenia rozproszonych 

gruntów, polegającego na wymianie 
parcel między miastem a konwen-
tem. Konwent nie ponosił żadnych 
ciężarów na rzecz miasta z domów, 
parcel budowlanych i ogrodów, któ-
re posiadał. Było to stałym powodem 
tarć między radą miejska a konwen-
tem. Lustracja miasta z 1660 r. wy-
kazywała, że konwent w tym czasie 
trzymał 13 domów miejskich oraz 
miał znaczne obszary ziemi. Grunty 
te legowali im mieszczanie w drodze 
testamentów, częściowo zaś były one 
zakupione przez klasztor. Poddani 
klasztorni nie chcieli ponosić świad-
czeń na rzecz państwa, a tym bardziej 
na rzecz miasta. 

W początkach XVIII w. karmelicki 
kościół i klasztor odrestaurował Sta-
nisław łętowski. Wyłożył znaczne 
sumy pieniężne na cele przebudowy 
tych obiektów. Wówczas to dobu-
dowano wieżę kościelną. Wspania-
le prezentował się wówczas kościół 
karmelicki, a łaskami słynąca figura 
umieszczona była w wielkim ołtarzu. 
Na ścianach, obok ołtarza znajdowały 
się obrazy malowane na płótnie, na 
których przedstawione były niektóre 
cuda zdziałane za przyczyną wezwa-
nej tu Matki Bożej. 

29 kwietnia 1785 r. wybuchł w Ja-
śle gwałtowny pożar, który zniszczył 
znaczną część miasta. Pożodze uległ 
również kościół karmelicki. Straty 
wywołane pożarem w kościele były 
znaczne, natomiast klasztor w zasa-
dzie przetrwał. Karmelici pośpiesz-
nie uporządkowali kościół i ustawili 
w nim wyniesioną w czasie pożaru 
figurę NMP. Wieść o pożarze kościo-
ła karmelickiego dotarła do urzę-
du cyrkularnego w Dukli. Starosta 
dukielski zażądał od ks. Walentego 
Karwowskiego, dziekana jasielskie-
go i proboszcza w Tarnowcu, aby 
zabezpieczył figurę Matki Bożej i 
inne cenniejsze przedmioty z ko-
ścioła jasielskich karmelitów. Figurę 
umieszczono w kościele parafialnym 
w Jaśle, gdzie na prośbę wiernych zo-
stała wystawiona w wielkim ołtarzu. 
Kościół oo. karmelitów w Jaśle nie 
został już odbudowany. Były to lata, 
w których ówczesny cesarz Józef II, 
gorliwy zwolennik reform światłego 
absolutyzmu, począwszy od 1782 r., 
likwidował zakony kontemplacyjne 
w dziedzicznych krajach austriackich. 
Rząd zniósł klasztor, a majątek zako-
nu i zabudowania klasztorne zabrano 
na skarb i własność funduszu religij-
nego. Kościół, grożący upadkiem, ka-
zano rozebrać, a ostatni trzej jasielscy 
karmelici musieli się przenieść do 
innych klasztorów. W 1789 r. figura 
Matki Bożej została zakupiona przez 
właścicielkę Tarnowca, hrabinę Ka-
tarzynę Kuropatnicką z łętowskich, i 
przewieziona do tarnowieckiego ko-
ścioła.

Jasielski zakon karmelitów przestał 
istnieć na mocy dekretu rządu z 1 
stycznia 1786 r. Po zniesieniu klasz-
toru i zakonu karmelitów kościół ro-

zebrano, a majątek sprzedano. Prze-
stał również istnieć w Jaśle kościółek 
pod wezwaniem św. Ducha. Został 
zburzony i rozebrany w 1765 r. Jedy-
nym kościołem w Jaśle pozostawał 
wówczas kościół farny.

Po zniesieniu klasztoru karmelic-
kiego rząd przystąpił natychmiast do 
sprzedaży jego majątku. Cały obszar 
ziemi poklasztornej z budynkami 
zakupił ówczesny właściciel Glinika 
Polskiego, Józef Kotarski. Później, w 
częściach, prowadził jego sprzedaż. 
Grunta z folwarkiem nabył Zwoliń-
ski, resztę budynków i place zakupili 
mieszczanie. Kotarski klasztor pozo-
stawił dla siebie. 

Po odrestaurowaniu, na powrót od-
sprzedał go rządowi. W tym budynku 
umieszczono, przeniesiony z Dukli do 
Jasła, cyrkuł, w 1790 r. Od tego cza-
su Jasło zostało stolicą cyrkułu, czyli 
miastem cyrkularnym, i rozpoczęło 
nowy okres istnienia. Ustanowienie 
cyrkułu wyszło miastu na korzyść. 
Liczni urzędnicy i wojsko, w ogóle 
napływ nowej ludności wywołały 
większy ruch budowlany i handlo-
wy. Niejako odzyskano to, co zostało 
utracone po zamknięciu ruchu pąt-
ników, po zniesieniu klasztoru. W 
gmachu poklasztornym cyrkuł pozo-
stawał do roku 1845. Szczupłość bu-
dynku w warunkach rozrastającego 
się aparatu urzędniczego spowodo-
wał potrzebę budowy nowego gma-
chu. Stąd wzniesiono w Rynku nowy 
obiekt na siedzibę cyrkułu. Dawny 
gmach poklasztorny został oddany 
na własność wojskowości, w którym 
urządzono szpital wojskowy. 

O plac pokarmelicki ubiegali się 
franciszkanie, po przybyciu do Jasła 
w 1899 r. Wnieśli prośbę do władz 
miejskich o przyznanie im tego miej-
sca pod budowę kościoła i klasztoru. 
Rada Gminna Jasła 19 maja 1900 r. 
uchwaliła jednogłośnie przyznanie 
im części tego placu. Decyzja ta mu-
siała być jednak zatwierdzona przez 
Wydział Rady Powiatowej. Zaistnia-
łe rozbieżności i przedłużający się 
proceder spowodowały jednak rezy-
gnację franciszkanów z tego miejsca. 
Ostatecznie wybudowali oni swój ko-
ściół w latach 1902–1904 na posesji 
przy ul. Mickiewicza.

W okresie autonomii galicyjskiej 
(1866–1914), na terenie pokarmelic-
kim powstaje cały szereg budynków 
użyteczności publicznej i nowe wnę-
trza miejskie, jak park i plac Żwirki 
i Wigury. Został wzniesiony sąd, 4 
szkoły (Szkoła Wydziałowa Męska, 
Szkoła Wydziałowa Żeńska, Gimna-
zjum Męskie, Szkoła Podstawowa im. 
Królowej Jadwigi), 2 kościoły (gimna-
zjalny i franciszkański), budynek „So-
koła”, Hotel Krakowski oraz straż po-
żarna (róg dzisiejszych ulic Czackiego 
i Bednarskiej). Na miejscu rozebrane-
go w 1903 r. XV-wiecznego klasztoru 
karmelitów wzniesiono gmachy „So-
koła” i Szkoły Wydziałowej Męskiej. 
W zachodniej części obszaru daw-

nego folwarku karmelickiego zbudo-
wano w 1859 r. koszary wojskowe w 
formie drewnianego baraku.

Karmelici w Jaśle nie istnieją już 
228 lat. Zatarła się pamięć o daw-
nym kościele karmelickim. Odnajdu-
jemy jednak ślady jego istnienia. Jak 
podaje jaślanin, Andrzej Krupa, w 
1948 r., podczas prac ziemnych pod 
budowę domu Wawrzyńca Piskora, 
na rogu ulicy Karmelickiej i placu 
Żwirki i Wigury, odkopano trzy me-
talowe trumny. Przy innych pracach 
ziemnych w tym rejonie natrafiano 
na szkielety ludzkie, co świadczy 
o istnieniu cmentarza. Podczas re-
montu piwnic w budynku Marii Czaj-
ki-Michalskiej, przy ulicy Karmelic-
kiej 2, odkopano mur o szerokości 
ok. 1 m. W Muzeum Regionalnym w 
Jaśle znajduje się jedna z rzeźb z ko-
ścioła karmelickiego oraz zamek od 
drzwi tej świątyni. 

W Sanktuarium Maryjnym w Tar-
nowcu pozostaje po jasielskich kar-
melitach cudowna figura Matki Bożej, 
dawniej zwana Węgierską, później Ja-
sielską, a obecnie Tarnowiecką.

kościółek

12

historia

kościółek

13

historia

Karmelici przyczynili się 
znacznie do rozwoju miasta 
i dobrobytu mieszkańców.

Na zdjęciu: rzeźba Matki Bożej z kościoła 
karmelickiego w Jaśle, obecnie znajdująca się 

w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle. 
(fot. Muzeum Regionalne w Jaśle)
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recenzja z życia parafii

Biała okładka z intensywną pomarańczą pośrodku przy-
jechała ze mną z Krakowa, z 19. Międzynarodowych 

Targów Książki. Czytałam ją na głos, by i męża uraczyć 
anegdotami, które nie zawsze stawiają jej bohaterów w 
pozytywnym świetle. Autorzy, Krzysztof Pałys OP (jak czy-
tamy w notce: „W zakonie zajmował się najbardziej od-
powiedzialnymi zadaniami: podnosił jakość wielu toalet, 
poszerzał przestrzeń życiową, odgarniając mopem zanie-
czyszczenia pyliste”) i Szymon Popławski OP, który „w za-
konie ze zmiennym powodzeniem, wykonywał różne prace”, 
z poczuciem humoru i dystansem opowiadają o życiu we 
wspólnocie dominikańskiej.

Radością zewnętrzną i wewnętrzną ocieka cała książka. 
No, bo jak czytać bez uśmiechu o planowanych zama-

chach na współbraci, podszywaniu się pod paulinów lub SB, 
uzdrawianiu okładami z ziemniaków, czyhaniu na wygod-
ne łóżko zmarłego współbrata lub „rabowanie” jego celi, 
albo pragnieniu bycia podpalaczem? 

Tomasz z Akwinu przekonywał, że nieustanne zachowy-
wanie powagi wskazuje na brak cnoty. Zmarły w opinii 
świętości Joachim Badeni, krakowski dominikanin, potwier-
dzał ten pogląd, podkreślając, że poczucie humoru, dystans 
i umiejętność śmiania się z samego siebie są konieczne do 
żywego kontaktu z Bogiem. O tym, że dla „diabelstwa” zna-
mienny jest brak poczucia humoru przekonuje C. S. Lewis w 
„Listach starego diabła do młodego”, zaś brat Jan Andrzej 
Kłoczowski parafrazuje: „Jak ktoś nie ma kompletnie dy-
stansu do siebie, to ja czuję siarkę.” Radość serca oparta na 
Bożym fundamencie daje człowiekowi poczucie wolności  

i pomaga przywrócić właściwą perspektywę: kim jestem ja, 
a kim ten, który mnie stworzył.

Cztery iskry (modlitwa, życie wspólnotowe, studium, gło-
szenie), pozwalające rozniecić solidny ogień, stanowią 

oś konstrukcyjną książki. Próba opisania formacji, która 
„uczy niezależności w myśleniu, alergii na głupotę, mani-
pulację i powierzchowność intelektualną” stawia, przede 
wszystkim, pytania o powołanie każdego człowieka. Kon-
struuje zasadnicze pytanie: Czy i jak być świętym, tu i teraz, 
w sytuacji dnia codziennego?

Formacja przypomina małżeństwo, nie tylko w dążeniu do 
jedności w różnorodności: mieszkając ze sobą, znając swoje 
przyzwyczajenia, nawyki, słabsze i mocniejsze strony, niejed-
nokrotnie ma się ochotę dokonać morderstwa (uspokajam: 
nie planuję zamachu na Ciebie, mężu, przynajmniej na ra-
zie). Dla uczciwości należy dodać, że chęć ta bywa odwza-
jemniana. Jednak, mimo to, wciąż chcemy wierzyć, że Bóg po-
stawił nas na swojej drodze w jakimś celu. W jakim, to wybór 
i decyzja indywidualna. „Mogłem z łatwością stworzyć ludzi 
w taki sposób, że każdy posiadałby wszystko – mówi Bóg w 
Dialogu świętej Katarzyny – ale wolałem dać różne dary róż-
nym ludziom, aby wszyscy potrzebowali siebie nawzajem”. 

Zapach pomarańczy w przystępny sposób pokazuje, że 
ociosywanie kamieni poprzez długie i zdecydowane po-

trząsanie workiem wypełnionym kruszywem, to jeden ze 
sposobów na osiągnięcie metanoi.

K. Pałys, S. Popławski, Zapach pomarańczy. Życie dominikań-
skie z innej perspektywy, wyd. W drodze, Poznań 2015, s. 224.

Zapach
pomarańczy
Wciąż chcemy wierzyć, że Bóg postawił nas na  
swojej drodze w jakimś celu. W jakim, to wybór  
i decyzja indywidualna – najnowszą książkę dwóch 
dominikanów, ojca Krzysztofa Pałysa i Szymona 
Popławskiego, recenzuje dr Nina Cieślik-Wilk.

Chrzty
29/06/2015 - Zygmunt Aleksander Nosowicz 
(szafarz: ks. P. Sałek)
30/06/2015 - Mia Olivia Fudacz (szafarz: ks. G. Krupa)
05/07/2015 -  Dominika Julianna Opałka (szafarz: ks. G. Krupa)
05/07/2015 - Amelia Maria Berkowicz (szafarz: ks. G. Krupa)
05/07/2015 - Aleksander Tadeusz Berkowicz 
(szafarz: ks. G. Krupa)
12/07/2015 - Izabela Anna Jerzak (szafarz: ks. G. Krupa)
19/07/2015 - Piotr Kosiba (szafarz: ks. G. Krupa)
19/07/2015 - Julia Helena Bąkowska (szafarz: ks. G. Krupa)
25/07/2015 - Anita Bernadeta Duda (szafarz: ks. P. Sałek)
02/08/2015 - Anna Maria Wawszczak (szafarz: ks. R. Karaś)
02/08/2015 - Jakub Władysław Bratek (szafarz: ks. R. Karaś)
15/08/2015 - Maria Ewa Kłosowska (szafarz: ks. G. Krupa)
22/08/2015 - Szymon Alan Czajka (szafarz: ks. P. Sałek)
23/08/2015 - Rafał Michał Mazur (szafarz: ks. G. Krupa)
30/08/2015 - Ignacy Jan Walczyk (szafarz: ks. A. Kostrząb)
30/08/2015 - Szymon Józef Bąk (szafarz: ks. A. Kostrząb)
30/08/2015 - Dawid Seredyński (szafarz: ks. P. Sałek)
05/09/2015 - Kacper Jan Jasionowicz (szafarz: ks. M. Mijal)
05/09/2015 -  Maciej Łukasz Osoliński (szafarz: ks. A. Kostrząb)
06/09/2015 - Xavier Jastrzębski (szafarz: ks. A. Kostrząb)
06/09/2015 - Maksymilian Błażej (szafarz: ks. A. Kostrząb)
15/09/2015 - Thuraya Jasmine Piekarz (szafarz: ks. G. Krupa)
19/09/2015 - Michał Łukasz Pietrus (szafarz: ks. A. Kostrząb)
29/09/2015 - Olivier Kielar (szafarz: ks. P. Sałek)
04/10/2015 - Julia Więcek (szafarz: ks. M. Mijal)
10/10/2015 - Alicja Barbara Jajko (szafarz: ks. A. Kostrząb)
18/10/2015 - Liliana Anna Urban (szafarz: ks. Ł. Mariuszyc)
23/10/2015 - Ishaan Antoni Gupta (szafarz: ks. T. Paszek)
14/11/2015 -  Oskar Kazimierz Wojtunik (szafarz: ks. M. Mijal)

Sakramenty

Nekrologi
29/06/2015 + Irena Malewska (l. 82)
13/07/2015 + Stanisław Skórski (l. 85)
13/07/2015 + Cecylia Skorek (l. 94)
19/07/2015 + Stefan Wilk (l. 82)
04/08/2015 + Zofia Tys (l. 80)
11/08/2015 + Krystyna Józefowicz (l. 90)
24/08/2015 + Marta Ulanowska (l. 64)
28/08/2015 + Maria Knapik (l. 82)
28/08/2015 + Tadeusz Szmigielski (l. 83)
08/09/2015 + Helena Czarnota (l. 83)
13/09/2015 + Maria Dziobek (l. 66)
07/10/2015 + Mariusz Bukowski (l. 52)
07/10/2015 + Bogusław Horbów (l. 49)
13/10/2015 + Mieczysław Profic (l. 54)
19/10/2015 + Maria Wojdyła (l. 76)
12/11/2015 + Tadeusz Przywara (l. 62)

Małżeństwo
26/06/2015 - Urszula Gomułka i Hubert Szpyrka 
(pobłogosławił: ks. P. Sałek)
11/07/2015 - Anna Dzięglewicz i Konrad Półtorak 
(pobłogosławił: ks. A. Kostrząb)
01/08/2015 - Katarzyna Pawluś i Paweł Małek 
(pobłogosławił: ks. T. Paszek)
01/08/2015 - Justyna Kalina i Marcin Janusz 
(pobłogosławił: ks. M. Mijal)
15/08/2015 - Magdalena Fryc i Maciej Szarek 
(pobłogosławił: ks. Ł. Mariuszyc)
22/08/2015 - Anna Zajachowska i Michał Górka 
(pobłogosławił: ks. G. Krupa)
22/08/2015 - Natalia Czarny i Bartosz Tenerowicz 
(pobłogosławił: ks. T. Paszek)
29/08/2015 - Edyta Sorys i Kamil Henzel 
(pobłogosławił: ks. Ł. Mariuszyc)
03/10/2015 - Monika Plakut i Maciej Mleczko 
(pobłogosławił: ks. M. Mijal)
10/10/2015 - Katarzyna Niedziałek i Andrzej Jopek 
(pobłogosławił: ks. T. Paszek)
11/11/2015 - Maria Nowak i Kazimierz Dworakiewicz 
(pobłogosławił: ks. G. Krupa)

Kościółkowa biblioteka parafialna posiada 2900 wo-
luminów wpisanych do księgi inwentarzowej. Księ-
gozbiór co roku powiększa się o kilkanaście egzem-

plarzy dzięki prywatnym ofiarodawcom, a także poprzez 
zakupy w księgarni. Biblioteka wzbogaciła się również o 
ciekawe książki przekazane przez ks. prałata Tadeusza 
Paszka i innych księży. Akcja Katolicka zakupiła 130 filmów 
o tematyce religijnej i bajki dla dzieci.

W zgromadzonym księgozbiorze znajdują się pozycje o 
treści religijnej, żywoty świętych i powieści, ale można tak-
że skorzystać z publikacji historycznych i pedagogicznych 
pomocnych rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży. 
Wiele ciekawych informacji można znaleźć w „Encyklope-

dii katolickiej” oraz w „Encyklopedii Jasła”. Dzieci uczęsz-
czające do świetlicy parafialnej „Arka Młodych” mogą wy-
pożyczyć potrzebne lektury szkolne.

O życiu parafii św. Stanisława można dowiedzieć się, prze-
glądając archiwalne numery „Kościółka”. Zgromadzonych 
jest także wiele innych roczników czasopism katolickich, 
jak np. „Niedzieli”, „Źródła”, „Posłańca saletyńskiego” oraz 
„L’Osservatore Romano”.

Zapraszamy do biblioteki we wtorki i czwartki, w godzi-
nach od 16.00 do 18.00. Dodatkowo dyżur będzie prze-
dłużany w te dni, kiedy będzie się odbywać comiesięczne 
zebranie Akcji Katolickiej.

Władysława Goleń

Zaproszenie do biblioteki Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpie-
czeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając. Książki nigdy nie 
odchodzą, nawet gdy się je źle traktuje. (Cornelia Funke)



Młodzieżowy Chór „Soli Deo”, działający przy I LO w Jaśle oraz przy parafii św. Stanisława uświetnia 
uroczystości szkolne oraz liturgie mszy świętych w kościołach Jasła i powiatu jasielskiego. Skład 

chóru zmienia się co roku, ze względu na specyfikę szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki zaangażowa-
niu członków chóru oraz pielęgnowaniu wspólnej pasji, chór zdobywa czołowe miejsca i wyróżnienia  
w konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Dyrygentem chóru jest Moni-
ka Twarduś, zaś opiekę duchową sprawuje ks. Łukasz Mariuszyc.

W  2016 roku „Soli Deo” obchodziło będzie Jubileusz 10-lecia swego istnienia. Płyta jest efektem współ-
pracy Zespołu Instrumentów Historycznych „Risonanza” i Chóru „Soli Deo”. Nagranie to jest częścią 

koncertu zatytułowanego „In excelsis Deo – Muzyka Bożego Narodzenia”, który odbył się 4 stycznia 2015 r.  
w Kościółku.


