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Co dwa miesiące,
co tydzień, codziennie...

Stanisława Kutyna 
redaktor naczelna
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asuwają się py- 
tania: O kogo 
chodzi? Gdzie N

ten człowiek żył? 
W jakiej rodzinie? Jak 
dawno temu? Dlaczego 
jest szczególnie bliski 
niektórym z nas? Dla- 
czego pamięć o Nim 
nigdy nie zginie? 

ks. Stanisław Potera  die-
cezjalny duszpasterz AK. Nie 
zabrakło także przedstawi- 
cieli parafialnych oddziałów 
z Podkarpacia, wśród nich 
także z parafii Św. Stanisła- 
wa w Jaśle.

Podczas spotkania ks. prof. 
Starowieyski w interesujący 
sposób zapoznał zebranych 
ze szczegółami życia Stani- 
sława Starowieyskiego. Głos 
zabrał także syn Andrzej 
(obecnie mieszkający w Kra- 
kowie). Miał 9 lat, kiedy jego 
ojciec został aresztowany. 
Uczestnicy spotkania, sie- 
dząc przed dworkiem, gdzie 
mieszkał, patrząc na aleję, 
w której jego rodzice brali 
ślub, mogli słuchać równie 
skromnego syna Błogosła- 
wionego.

Stanisław Starowieyski u- 
rodził się w 1895 r. w Ustro- 
bnej, w katolickiej rodzinie 
ziemiańskiej. Dzieciństwo 
spędził w Bratkówce, w a- 
tmosferze wiary i miłości. 
Uczęszczał do szkoły o wyso- 

 –

Zaangażowanie

Odpowiedzi na te kwestie 
związane z życiem Błogosła- 
wionego można było uzyskać 
podczas uroczystości, które 
odbyły się 17 września br. 
w Ustrobnej k. Krosna oraz 
w pobliskiej Bratkówce.

70. rocznicę śmierci bł. Sta- 
nisława Starowieyskiego  
patrona Akcji Katolickiej
w Polsce uczcili swoją obec- 
nością ks. bp Kazimierz Gór- 
ny, ks. prof. Marek Staro- 
wieyski (dla którego Błogo- 
sławiony był stryjem), inż. 
Andrzej Starowieyski (syn 
Błogosławionego) z małżon- 
ką, Halina Szydełko  prezes 
krajowego instytutu AK oraz 

Jublieusz

 –

 – 

 –

kich wymaganiach moral- 
nych i religijnych. Zapisał się 
na studia prawnicze do Kra- 
kowa, które niespodziewanie 
przerwał wybuch I wojny 
światowej. Walczył na froncie 
wschodnim, gdzie wykazał 
się świetnym zmysłem orga- 
nizatorskim. Za zasługi został 
uhonorowany Krzyżem Vir- 
tuti Militari oraz Krzyżem Wa-
lecznych.

Po powrocie do domu zajął 
się odbudową majątku. Bło- 
gosławiony utrzymywał blis- 
ki kontakt ze swoim probosz- 
czem oraz z innymi księżmi, 
których wspierał w działa- 
niach. Był zaangażowany lo- 
kalnie. Jako pracodawca za- 
bezpieczał wszystkie świad- 
czenia należne pracownikom. 
Żył po spartańsku, ale zawsze 
pomagał innym, np. młodzie- 
ży w kształceniu się. Zakładał 
koła inteligencji katolickiej 
oraz koła charytatywne. 

Bł. Stanisław wyznawał za- 
sadę mówiącą o tym, że pie- 
niądz jest wartościowy tylko 

Beatyfikacja

wtedy, gdy może służyć dru- 
giemu człowiekowi. Na uwa- 
gę zasługuje fakt, że Błogo- 
sławiony nigdy nie zaniedby- 
wał rodziny. Wspólnie spoty- 
kali się przy posiłkach i mo- 
dlitwie. Przy dworze tradycją 
było również odprawianie 
nabożeństw majowych i czer- 
wcowych. 

Po wybuchu II wojny świa- 
towej został aresztowany 
i wywieziony do obozu. Jako 
ziemianin i działacz katolicki 
był tam szczególnie prześla- 
dowany, mimo to jednak sze- 
rzył ruch religijny, namawiał 
księży, by przynosili komunię 
więźniom. W listach nie pisał 
o swoich cierpieniach, ale wy- 
rażał troskę o ludzi poza obo- 
zem. Zmarł w Wielką Sobotę 
z 12 na 13 kwietnia 1941 r. 
Śmierć S. Starowieyskiego u- 
rosła do rangi symbolu, cze- 
go konsekwencją była jego 
beatyfikacja, jako jednego ze 
108 męczenników, której do- 
konał Jan Paweł II 13 czerwca 
1999 r. w Warszawie podczas 
VII pielgrzymki do Polski. 

Elżbieta Myśliwiec
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Przemawia Andrzej Starowieyski, 
syn błogosławionego Stanisława.
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U płaczącej Pani

Tam, na przyklasztornym 
placu, zgromadził się 17 
–tysięczny tłum pielgrzy- 
mów, aby uczestniczyć w uro- 
czystościach odpustowych, 
kończących obchody jubile- 
uszu 100-lecia obecności 
saletynów w Dębowcu. 

Przybyli autokarami, sa- 
mochodami, rowerami i pie- 
szo z różnych stron naszego 
regionu. Wśród nich znalazła 
się również kilkudziesięcio- 
osobowa grupa z parafii Św. 
Stanisława, która do Dębo- 
wca przybyła pod przewo- 
dnictwem ks. Artura Kostrzą- 
ba. Pielgrzymom przewodzili 

Pojazdami i pieszo

znamienici goście: ordyna- 
riusz diecezji Grenoble-Vien- 
ne we Francji ks. bp Guy de 
Kerimel, wikariusz generalny 
zgromadzenia księży misjo- 
narzy saletynów ks. Silvano 
Marisa, asystent generalny 
ks. Lesław Pańczak z Rzymu, 
przełożony prowincjalny ks. 
Władysław Pasiut oraz ks. bp 
Edward Białogłowski.

– Pielgrzymi do Dębowca 
przyjeżdżają z całego kraju 
przez cały rok, ale tylu jedne- 
go dnia to już dawno nie było 
– wspominają miejscowi 
uczestnicy uroczystości. Ktoś 
mógłby zadać pytanie: co 
nimi wszystkimi kierowało? 
Odpowiedzi udzielił gość 
z Francji. – Przychodzimy tu, 
by zwrócić się do Maryi, żeby 
błagać Ją o wstawiennictwo 
za nami przed Jej Synem. Jako 
kochająca Matka dobrze wie, 
czego każdy z nas potrzebuje 
- powiedział bp Guy de Keri- 
mel podczas odpustowej ho- 
milii. Potwierdzenie tych 
słów otrzymałam też od kilku 
innych swoich rozmówców. 

Tam się pomodlić
Maria, która do Dębowca 

pielgrzymowała wraz z mę- 
żem i dziećmi, mówiła: – Cho- 
dzimy na odpust co roku z ca- 
łą rodziną. To jest takie nor- 
malne dla nas. Mamy taką po- 
trzebę, by się tam modlić 
w różnych naszych inten- 
cjach. Monika, wieloletnia 
oazowiczka, a obecnie kate- 
chetka, powiedziała z prze- 
konaniem: – Pielgrzymowa- 
nie od lat leży mi w sercu. 
Zwłaszcza do Matki Bożej 
Saletyńskiej. Ciągnie mnie 
tam i robię wszystko, aby co 
roku tam być. Mam taką 
potrzebę, aby właśnie tam się 
modlić. Podobnie tłumaczy 
Agnieszka z Rzeszowa: – Piel- 
grzymuję do Dębowca co ro- 
ku z całą rodziną, bo mój brat 
jest saletynem i to od niego 
się zaczęło. Zawsze byłam 
zadowolona, ale tego roku 
szczególnie mocno przeży- 
łam spotkanie w Dębowcu. 
Po co tam jestem? Podzię- 
kować Matce Bożej za wszys- 
tkie łaski otrzymane dla sie- 

bie, swojej rodziny, swoich 
przyjaciół. Jestem świadoma, 
jak wiele ja i moi bliscy zaw- 
dzięczamy Maryi. Mam też 
wiele intencji, które są dla 
mnie ważne i które zawsze 
przedstawiam naszej najlep- 
szej Matce. W tym roku za- 
uważyłam, że mnóstwo ludzi 
- o wiele więcej niż zazwy- 
czaj - przystępowało do sa- 
kramentu pokuty. To było 
niezwykłe, gdy widziało się 
kolejki do spowiedników…

To, że ważne jest rodzinne 
pielgrzymowanie, potwier- 
dzali również moi uczniowie. 
Kuba z IV klasy powiedział, 
że co roku jeździ z rodzicami 
na odpust w Dębowcu, a jego 
kolega Marek dodał: – Ja też 
jechałem z rodzicami. Mama 
powiedziała, że jedziemy 
i koniec. Każde z nich miało 
też swoje intencje. Kasia, Ma- 
rek i Kuba modlili się za swo- 
je rodziny, a Klaudia z V klasy 
dodała, że modliła się też za 
chore dzieci – tak, jak prosiła 
o to pani katechetka w szkole. 
Wszyscy ci młodzi ludzie za- 
pytani, czy w przyszłym roku 
też będą w Dębowcu, jedno- 
głośnie odpowiedzieli: – Tak! 
Jakby to było takie normalne i 
oczywiste.

 (iw)

Za rok także będziemy!
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Figurki Maksymina i Melanii w Dębowcu.



6| WYDARZENIA

cin Zieniewicz, konsul z Kon- 
sulatu Generalnego RP we 
Lwowie. 

W tym patriotycznym wy- 
darzeniu uczestniczyła gru- 
pa młodzieży z I Liceum 
Ogólnokształcącego wraz 
z nauczycielami, harcerze 
z Gimnazjum nr 2 w Jaśle ze 
swoim opiekunem druhem 
Wiesławem Hapem, nauczy- 
ciele Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Jaśle oraz orkiestra 
Państwowej Szkoły Muzycz- 
nej w Jaśle pod dyr. Tadeusza 
Wróbla. 

Swoją obecnością uroczys- 
tości zaszczycili także: Alicja 
Zając, senator RP, Maciej Dan- 
cewicz, naczelnik Wydziału 
Zagranicznego Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, 
konsulowie Andrzej Drozd, 
Marcin Zieniewicz, Anna Ko- 
ziejowska z Konsulatu Gene- 
ralnego RP we Lwowie, Tere- 
sa Dutkiewicz, wiceprezes 
Fderacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie oraz dr Ole- 
ksandr Kryśkiw, budowniczy 
pomnika. 

(sylw)

którzy zostali pochowani 
w zbiorowym grobie.

Oddając dzisiaj hołd pole- 
głym w Firlejówce, pamię- 
tamy o wspólnej walce z bol- 
szewikami: armii Wojska 
Polskiego oraz armii Ukra- 
ińskiej Republiki Ludowej, 
w tym również ukraińskich 
pułków pochodzących z Ga- 
licji, z tej ziemi. Historia 
nauczyła nas, Polaków, że nie 
pamiętać o własnej prze- 
szłości oznacza być bez- 
bronnym nie tylko tutaj, dzi- 
siaj, ale i bezbronnym wobec 
przyszłości - powiedział Mar- 

Odnowioną mogiłę obmu- 
rowano, a na jej środku po- 
stawiono krzyż, na którym 
obok godła państwowego 
umieszczono napis w języku 
polskim i ukraińskim: „Tu 
spoczywają żołnierze Wojska 
Polskiego polegli w dniach 
6–9 września 1920 roku 
w walce z bolszewikami. Ra- 
da Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Samorząd Ja- 
sła.  2011”.

Pamięć
– 

mięci Walk i Męczeństwa 
a ukraińską Międzyresorto-
wą Komisją ds. Upamiętnie- 
nia Ofiar Wojny i Politycz- 
nych Represji, staraniem Sta- 
nisława Mazana i Piotra Ma- 
zura z jasielskiej Fundacji im. 
prof. Romana Saphiera. Dzię- 
ki ich zaangażowaniu prowa- 
dzone w 2006 r. poszukiwa- 
nia miejsca pochówku boha- 
terów spod Firlejówki zakoń- 
czyły się sukcesem. Gdy 
dotarliśmy na miejsce, na- 
szym oczom ukazał się nie- 
wielki kopiec przy polnej 
drodze, porośnięty krzakiem 
czarnego bzu. Wszystko zgo- 
dnie z opisem z księgi pamią- 
tkowej. Byliśmy szczęśliwi, 
że powiodła się misja odszu- 
kania tego miejsca - wspo- 
mina S. Mazan.

Na pamiątkowej tablicy wy-
ryte zostały imiona i na- zwi-
ska jasielskich gimnazja-
listów wraz z profesorem Sa-
phierem oraz pozostałych 
poległych wówczas żołnie- 
rzy, w tym 24. nieznanych, 

– 

Odnowiona mogiła

Mogiłę poświęcił ks. Łu- 
kasz Mariuszyc, katecheta 
I LO w Jaśle, w czasie uroczys- 
tości 24 września 2011 r. 
W miejscu upamiętniającym 
wydarzenia z roku 1920 od- 
prawiona została msza św. 
w intencji poległych za ojczy- 
znę, po której odczytano apel 
pamięci i złożono wiązanki 
kwiatów. Modlitwy odpra- 
wiono również w obrządku 
wschodnim.

Pomnik został wzniesiony 
na mocy porozumienia mię- 
dzy polską Radą Ochrony Pa- 

Fundacja Saphiera

 Andrijiwce, 
w rejonie bu-Wskim na 

Ukrainie (dawna Firle- 
jówka) odsłonięto no- 
wy pomnik. Stanął on 
w miejscu, gdzie spo- 
czywają szczątki prof. 
Romana Saphiera i ja- 
sielskich gimnazjalis- 
tów, którzy zginęli 
w walkach z bolszewi- 
kami w 1920 r.

Firlejówka 2011
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W krótkim czasie, bo już 
dwa lata po odzyskaniu nie- 
podległości w 1918 r. przy- 
szło Polakom znów zmierzyć 
się z obcym wojskiem, tym 
razem w wojnie polsko-
bolszewickiej. 

Do walk stanęli wówczas 
zarówno uczestnicy I wojny 
światowej, jak też tysiące 
ochotników, często ludzi bar- 
dzo młodych, nawet szes- 
nastolatków. Wśród nich zna- 
leźli się uczniowie i profe- 
sorowie Państwowego Gim- 
nazjum i Liceum im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego 
w Jaśle, których w sumie 
zgłosiło się ponad trzystu. 
Żołnierze weszli w skład 
trzeciego batalionu 16. pułku 
piechoty, który był częścią 6. 
armii. Na jej czele stał kuzyn 
gen. Józefa Hallera, Stanisław 
Haller. Jego wojska prowa- 
dziły ciężkie bitwy, aż do za- 
wieszenia broni 12 paździer- 
nika 1920 r. Generał przy- 
czynił się również do poko- 
nania 1. Armii Konnej Sie- 
miona Budionnego i wypar- 
cia jej za Bug. To w tych 
walkach uczestniczyli jasiel- 
scy gimnazjaliści. 

3 września 1920 r. wojska 
polskie zajęły wsie w okoli- 
cach Firlejówki, natomiast 
wojska bolszewickie okolice 
Uciszkowa i wzgórze Mogiła.
Trzy dni później doszło do 
starcia, w którym Polacy zna- 

leźli się pod silnym ostrzałem 
wycofujących się Rosjan. 
Niespodziewany atak kawa- 
lerii Siemiona Budionnego, 
przeprowadzony na tyłach 
16. pułku piechoty spowodo- 
wał, że Polacy zmuszeni zo- 
stali do odwrotu, a wielu 
z nich zginęło, w tym prof. 
Roman Saphier z uczniami: 
Antonim Amanem, Tadeu- 
szem Hrabalem, Janem Lei- 
prasem, Janem Samockim, 
Janem Skubą, Janem Socz- 
kiem, Józefem Urbanikiem 
i Jerzym Zającem.

Pochowani oni zostali 
w przydrożnej mogile, a do- 
piero po kilku latach nad ich 
grobem stanął krzyż.

Członkowie Fundacji im. 
prof. Romana Saphiera, re- 
aktywowanej w 1995 r. po- 
stawili sobie na początku za 
cel odnalezienie grobu pro- 
fesora i uczniów. Dopiero 
w kwietniu 2006 r. Stanisław 
Mazan wraz z Piotrem Mazu- 
rem udali się na Ukrainę 
i, posługując się mapami: 
Polski sprzed 1939 r. oraz 
współczesną Ukrainy, zloka- 
lizowali miejscowość Andrij- 
iwka, czyli dawną Firlejówkę 
i miejsce upamiętniające 
poległych. Obecnie Fundacja 
organizuje dla uczniów I LO 
coroczne wyjazdy na Ukra- 
inę, których celem jest ucz- 
czenie pamięci bohaterów.

Sylwester Wilk

Dlaczego Firlejówka? W skrócie
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Fragment tablicy pamiątkowej umieszczonej w przedsionku kościoła pw. Św. Stanisława.

10/10/2011 - W ramach 
tegorocznego tygodnia mi- 
syjnego w Kościółku gościła 
s. Natalia Janik, dominikanka, 
która opowiadała o swojej 
pracy misyjnej w Afryce.

15/10/2011 - W wycieczce 
do Ciężkowic, Gorlic i Biecza wzięły udział dzieci oraz 
młodzież zaangażowana w oazę, KSM i liturgiczną służbę 
ołtarza.

19/10/2011 - Uroczystości 
rocznicowe śmierci bł. ks. Je- 
rzego Popiełuszki. Po mszy 
św. przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” oraz władz 
państwowych i samorządo- 
wych złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą mę- 

czeńską śmierć Błogosławionego.

21/10/2011 - 250. maturzystów z I Liceum Ogólnokształ- 
cącego w Jaśle wzięło udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

22/10/2011  -  Po raz  
pierwszy Kościół obchodził 
w liturgii wspomnienie bł. 
Jana Pawła II, któremu 
uchwałą Rady Miejskiej 16 
października 2000 r., do- 
kładnie w 22. rocznicę pon- 
tyfikatu, nadano tytuł Ho- 
norowego Obywatela Miasta 
Jasła. 

26-28/10/2011 - W De- 
sznicy odbyły się warsztaty 
muzyczne i rekolekcje dla 
szkolnego chóru Soli Deo, 
prowadzone przez Monikę 
Twarduś i ks. Łukasza Ma- 
riuszyca.

30/10/2011 - W Kościółku 
gościł ks. Grzegorz Ząbek, 

który podczas mszy św. opowiadał o swojej pracy misyjnej 
na Ukrainie.
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9/9/2011 - 40-osobowa grupa podopiecznych „Arki 
Młodych” uczestniczyła w wycieczce do Bolestraszyc i Prze- 
myśla. 

(sylw)
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15/11/2011 - Na walnym 
zebraniu parafialnego od- 
działu Akcji Katolickiej wy-
brano nowe władze. Po re- 
zygnacji Janiny Świstak no- 
wym prezesem została Ja- 
nina Dziedzic. 
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Misje
jubileuszowe

zterdziestolecie 
istnienia parafii 
pw. Św. Stanisła- C

wa stało się okazją do 
przeżywania jubileu- 
szowych misji w Koś- 
ciółku.

Misje intronizacyjne Naj- 
świętszego Serca Pana Je- 
zusa wygłosili w dniach od 
24 do 30 września br. serca- 
nie, o. Maciej Moskwa i 
o. Zdzisław Płuska. 
– Bóg, który jest miłością, to 
najskuteczniejsze lekar- 
stwo na duchowe choroby 
serca współczesnego czło- 
wieka – wyjaśniali. Po- 
szczególne dni tych uroczy- 
stych rekolekcji w parafii 
przeżywane były pod ha- 
słem: 1/ słuchanie Słowa 
Bożego, 2/ modlitwa za 
kapłanów i siostry zakon- 
ne, 3/ pamięć o zmarłych, 
4/ spowiedź, 5/ odnowie- 
nie ślubów małżeńskich, 6/ 
zawarcie przymierza z Bo- 
skim Sercem Jezusa oraz 
oddanie parafii i rodzin 
Bożemu Sercu. 

Oprócz uroczystego od- 
nowienia przysięgi mał- 
żeńskiej, jaka dokonała się 
w kościele oraz oddania ro- 

dzin Bożemu Sercu, które 
miało miejsce w poszcze- 
gólnych domach i mie- 
szkaniach, uczestników mi- 
sji w zgodnej opinii szcze- 
gólnie poruszyło błogosła- 
wieństwo dzieci połączone 
z modlitwą o uwolnienie od 
skutków zła, przekleństw 
i złorzeczeń ku nim skiero- 
wanych. 

Dużym zainteresowa- 
niem cieszyły się także wie- 
czorne Apele Jasnogórskie, 
podczas których modlono 
się w intencjach przynie- 
sionych przez uczestników 
misji, wśród których wyjąt- 
kowo dobitnie zabrzmiały 
błagania o przebaczenie 
grzechów zabójstwa dzieci 
nienarodzonych, pozba- 
wionych życia w czasie do- 
konanych aborcji.

Szkoda tylko, że w progra- 
mie misji parafialnych za- 
brakło osobnych spotkań 
dla singli oraz par niesakra- 
mentalnych. Przedstawi- 
ciele tych grup społecz- 
nych, coraz liczniej obec- 
nych w kościele, wydaje się 
szczególnie potrzebują mi- 
łości płynącej z Bożego 
Serca.

Teresa Konieczny

Z o. Maciejem Moskwą
rozmawia Sylwester Wilk
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Błogosławieństwo dzieci 
podczas misji parafialnych.
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Duchowość serca

fo
t.

 G
rz

eg
o

rz
 K

ru
p

a



10 | JUBILEUSZE

Czterdziestolatka
ościółek pw. 
Św. Stanisława 
został wybudo- K

wany w latach 1892-
1893 i stanowił inte- 
gralną część najpierw 
gimnazjum, a później 
liceum w Jaśle. Posługę 
duszpasterską spra- 
wowali w nim księża 
katecheci. 

Kaplicę gimnazjalną po- 
dniesiono do godności samo- 
dzielnej parafii 1 czerwca 
1971 roku, decyzją ordyna- 
riusza przemyskiego ks. bpa 
Ignacego Tokarczuka. Jej 
pierwszym proboszczem zo- 
stał ks. Stanisław Kołtak. Na 
stanowisko wikariusza para- 
fii mianowano ks. Stanisława 
Ulaszka. W tym roku minęło 
40 lat od tamtych wydarzeń, 

dlatego pragniemy przypom- 
nieć okoliczności powstania 
i pierwsze lata parafii Św. Sta- 
nisława. 

Obszar wyodrębniono z 
północno-zachodniej części 
parafii farnej wraz z ok. 4 tys.  
wiernych. Była trzecią z kolei 
nową parafią na terenie Jasła. 
Państwowy Urząd ds. Wy- 
znań uznał prawnie ten fakt 
dopiero w lutym 1976 roku.

Z czasem obszar parafii św. 
Stanisława uległ uszczuple- 
niu. Duża odległość osiedla 
przy Zakładach Tworzyw 
Sztucznych „Gamrat-Erg" 
spowodowała, że zaistniała 
konieczność budowy w tam- 
tym rejonie nowego kościoła 
- w Dąbrówce. 

Dalsze zmniejszenie terenu 
parafii nastąpiło z chwilą 

Terytorium 

utworzenia parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej, ery- 
gowanej w 1995 r.

W chwili utworzenia para- 
fii św. Stanisława w 1971 r. 
msze św. w niedziele i święta 
były odprawiane o 6.30, 7.30, 
9.00, 10.15, 12.00, 13.30, 
16.30, 18.00, a w dni po- 
wszednie o 6.30, 7.00, 7.30 
i 18.00. Pierwszy sakrament 
chrztu został udzielony 13 
czerwca 1971 roku Annie Te- 
resie Famurat, córce Kazi- 
mierza i Bożeny. Związek 
małżeński jako pierwsi w no- 
wej parafii zawarli 3 lipca 
1971 roku Józef Jan Rusin 
i Maria Zawiecha, natomiast 
pierwszy pogrzeb, zmarłej 
Bronisławy Mróz c. Karola 
i Pauliny odbył się 3 czerwca 
1971 roku.

Sakramenty

Katecheza
Przy kościele Św. Stanisła- 

wa od samego początku zo- 
stał ustanowiony ośrodek 
duszpasterski. Prowadzono 
katechizację Liceum Ogólno- 
kształcącego, Liceum Ekono- 
micznego, Szkoły Podsta- 
wowej nr 3, Szkoły Podsta- 
wowej w Jareniówce, Szkoły 
Podstawowej w Kaczoro- 
wach i Szkoły Podstawowej 
w Gamracie. Religii uczono 
także w Szkole Zawodowej 
Przyzakładowej w Gamracie. 
Nauczanie odbywało się 
w 4 punktach katechetycz- 
nych. Dwa z nich zostały udo- 
stępnione w pomieszcze- 
niach kościoła farnego. Po- 
nadto punkty katechetyczne 
zostały także urządzone 
w prywatnych domach w Ja- 
reniówce i Kaczorowach. 

W 1976 roku parafia zaku- 

Mapa parafii z roku 1971.
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piła dom od rodziny Waw- 
szczaków, położony przy 
skrzyżowaniu ulic Jagiełły 
i Mickiewicza, przeznaczając 
go na punkt katechetyczny. 
Od 1977 roku katechezą 
objęto Szkołę Podstawową nr 
5 w Jaśle, a także dzieci 
przedszkolne. Do katechezy 
przedszkolaków wykorzy- 
stano boczną nawę kościoła 
z ołtarzem Serca Pana Jezusa, 
odcinając ją kotarami od 
pozostałej części kościoła.

W roku szkolnym 1984/85 
rozpoczęto nauczanie religii 
w domu parafialnym przy 
ul. Krasińskiego.

26 i 27 maja 1992 r. kościół 
od strony południowej został 
upiększony czterema nowy- 
mi witrażami. Wykonała je 
firma księży Salezjanów z Ło- 
dzi według projektu prof. Sta- 
nisława Jakubczyka z Krako- 
wa. Zamknęły one ostatecz- 
nie ornamentalny wystrój 
kościelnych okien. Witraże 
zachowują ten sam motyw 
i styl. Posiadają napisy: „Bło- 
gosławcie Pana, morza i rze- 
ki", „Błogosławcie Pana, ro- 
śliny ziemi", „Błogosławcie 
Pana, błyskawice i chmury", 
„Błogosławcie Pana, noce 
i dnie, światło i ciemności".

W maju 1974 roku zostały 
podjęte starania o zakupienie 
i budowę organów. W tym 
celu ogłoszono wśród para- 
fian zbiórkę złomu ołowiu, 
cyny i srebra oraz ofiar pie- 
niężnych. Organy postano- 
wiono usytuować tak, by 
połączyć je z architekturą 
i wystrojem wnętrza. Począ- 
tkiem 1976 roku zostały 
ukończone prace montażo- 
we. 26 września odbyła się 
uroczystość poświęcenia or- 
ganów i oficjalnego przeka- 
zania ich do liturgicznego 
użytku. 

Dla pracy duszpasterskiej 
kościoła jako ośrodka para- 

Witraże

Organy

Dzwon

fialnego niezbędny był także 
dzwon. Inwestycję tę upa- 
miętnia napis: „Facit me 
Joannes Felczyński campa- 
norum fusor in Premislia 
A. D. 1979. Głos mój niech 
budzi sumienia ospałych 
i grzesznych. Żywych niech 
woła do modlitwy; umarłych 
opłakuje. Ufundowali mnie 
parafianie w roku pielgrzym- 
ki Jana Pawła II w Ojczyźnie 
staraniem ks. St. Kołtaka, 
proboszcza parafii św. Stani- 
sława w Jaśle R.P. 1979. Imię 
moje Stanisław”. Postawie- 
nie kampanili, zawieszenie 
i poświęcenie dzwonu miało 
miejsce w 1984 roku.

W 1979 roku na terenie pa- 
rafii został utworzony nowy 
cmentarz w Kaczorowach. 
Pierwszy pogrzeb zmarłego 
Antoniego Rybaka odprawił 
na tym cmentarzu proboszcz 
ks. Stanisław Kołtak 20 paź- 
dziernika 1979 roku. W dniu 
Święta Zmarłych po mszy św. 
o godz. 13.30 corocznie 
organizowano pro- 
cesję żałobną na 
nowy cmentarz. 
Z czasem 
zanie- 

Cmentarz

chano tych procesji, ze wzglę- 
du na małą frekwencję wier- 
nych, wynikającą z dużej od- 
ległości od cmentarza.

Złe warunki lokalowe utru- 
dniające pracę parafii, brak 
pomieszczenia na kancelarię, 
brak mieszkań dla księży 
i pomieszczeń na katechi- 
zację młodzieży, stwarzały 
pilną potrzebę budowy do- 
mu parafialnego.

Tej trudnej inwestycji, ze 
względu na ówczesny nie- 
przychylny stosunek władz 
do Kościoła, podjął się 
ks. Stanisław Kołtak w 1977 
roku. Napotykane trudności 
zmusiły władze parafialne do 
podania do publicznej wia- 
domości stanowiska miej- 
scowych władz. Ogło- 
szenie parafialne 
z 11 marca 1979 r.
wyjaśniało, 
że postawa

Dom parafialny

władz, bo tu sprawa utkwiła, 
jest „wielce krzywdząca i nie- 
sprawiedliwa (...) dla całej 
naszej wspólnoty parafial- 
nej”. W wyniku dalszych 
starań Wydział Wyznań, pis- 
mem z 17 kwietnia 1979 ro- 
ku, poinformował probosz- 
cza, że wojewoda krośnień- 
ski zatwierdził projekt w pla- 
nie budownictwa na 1979 
rok. Kontrowersyjną była na- 
dal sprawa lokalizacji, która 
została ostatecznie ustalona 
przy ul. Krasińskiego, na 
posesji należącej do Józefa 
Dubiela i sąsiedniej, należą- 
cej do Romana Mroczkie- 
wicza.

W 1980 roku rozpoczęto 
budowę domu parafialnego, 
a już od 23 września 1984 ro- 
ku była tutaj czynna kance- 
laria parafialna. Poświęcenia 
plebanii, zwanej dziś „Kołta- 
kówką” dokonał ks. bp Ignacy 

Tokarczuk podczas wizyta- 
     cji kanonicznej 25 maja
          1986 roku.

Zdzisław Świstak
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56 księży

ikt z nas nie wie, 
jaka parafia bę- 
dzie następna, N

ani kiedy nastąpi zmia- 
na mówi ks. Przemy- 
sław Dudek, jasielski 
wikariusz w latach 
2007-2011.

Niezastąpieni?

Posprzątane piętro

– 

Księża czasem mówią, że 
w parafii pracują „dopiero” 
cztery lata, albo „już” jeden 
rok, wyrażając w ten sposób 
swoje męskie uczucia.

Zatem, po „tylko” czterech la- 
tach odchodziłem z Jasła pełen 
obaw. Trudno jest pozostawić 
tych, których się kocha i z któ- 
rymi jest się blisko. Takie zmia- 
ny sprawiają, że zostają przer- 
wane nasze plany, często długo 
i mozolnie przygotowywane, 
po ludzku – wspaniałe. Ale 
trzeba zaufać Bogu, zostawić 
wszystko następcom, nie kar- 
mić swojej pychy, osobistej 
przyjemności czy fałszywego 
poczucia niezastępowalności.

Z naszymi przenosinami łą- 
czy się anegdota, której nie 
chcieli mi wybaczyć jasielscy 
KSM-owicze. Otóż, gdy dowie- 
dzieliśmy się, że ks. Piotr Szot 
wyjeżdża do pracy we Francji, 
zażartowałem sobie, że niewy- 
kluczone, iż biskup „posprzą- 
ta” nam całe piętro na plebanii. 
I choć miał to być tylko głupi 
żart, okazał się prawdą, a z pa- 
rafii odeszli wszyscy miesz- 
kańcy drugiego piętra: ks. Szot, 
ks. Szczepanik i ja.

Kajaki: lubię to!

Ach, ten KSM…

Moim najbardziej rozpozna- 
walnym atrybutem w Jaśle był 
chyba kajak i wiosła. Ale moje 
pasje turystyczne to nie tylko 
woda, ale też wędrówki gór- 
skie. Ze względu jednak na 
kontuzję, jakiej doznałem w Ja- 
śle, musiały one zejść na dalszy 
plan. Oby i w obecnej parafii 
udało mi się kontynuować wy- 
pady na kajaki, zwłaszcza, że 
w nowej szkole jest koło tury- 
styczne i już zaproponowano 
mi wiosenny spływ. Wśród 
uczestników mają być także 
osoby niepełnosprawne, a to 
jest rzeczywiście wielkie wy- 
zwanie. Zapraszam także na 
wakacyjny turnus KSM pod 
moim komandorstwem.

Parafia w Jaśle jest miejscem, 
do którego wciąż wracam ca- 
łym sercem. Był to dla mnie 
czas spotkania wielu wspania- 
łych ludzi. Zarówno wśród ka- 
płanów, jak i pośród parafian 
czułem się świetnie i dzięki ta- 
kiej atmosferze pracowało mi 
się z wielką przyjemnością. 
Najwięcej radości oczywiście 
sprawiał kontakt z młodzieżą. 
Chciałbym jeszcze w życiu móc 
przeżyć takie rekolekcje, jak te 
podczas wyjazdu z jasielskim 
KSM-em do Desznicy czy Tar- 
nowa!

wysłuchały i spisały:
Stanisława Kutyna

Aleksandra Stanisz

Powyższym wspomnieniem roz- 
poczynamy cykl artykułów „Gdzie 
są księża z tamtych lat?”.

Tylko 4 lata!

I Proboszcz: 
ks. Stanisław Kołtak 
(1971-1995) – zmarł w 1998 r.

Wikariusze:
1. ks. Kazimierz Trygar (1971-1974) 
– zmarł w 2010 r. 
2. ks. Stanisław Ulaszek (1971-
1974) – obecnie emerytowany 
proboszcz w Dąbrówce-Gamrat 
3. ks. Stanisław Marczak (1974-
1994) – emerytowany proboszcz 
w Załężu k. Rzeszowa
4. ks. Tadeusz Szurlej (1974-1976) 
– poza diecezją
5. ks. Zdzisław Drozd (1976-1982) 
– proboszcz w Zarzeczu k. Niska
6. ks. Dominik Sitek (1978-1981) – 
zmarł w 1990 r.
7. ks. Franciszek Kwolek (1981-
1985) – zmarł w 2003 r.
8. ks. Władysław Kołodziej (1982-
1983) – proboszcz w Krasnej 
9. ks. Jan Gut (1983-1985) – 
emerytowany proboszcz 
w Kolbuszowej-Farze
10. ks. Stanisław Woźniak (1985-
1987) – proboszcz w Olszanicy
11. ks. Czesław Kubrak (1985-
1988) – zmarł w 2005 r.
12. ks. Jan Pomianek (1986-1988) 
– duszpasterz we Włoszech
13. ks. Antoni Cząstka (1987-1989) 
– proboszcz w Trójcy
14. ks. Stanisław Dębiak (1988-
1989) – proboszcz w Libuszy
15. ks. Julian Bartnik (1988-1992) 
– proboszcz w Lubli
16. ks. Stanisław Ruszel (1989-
1993) – proboszcz w Rzeszowie-
Zwięczycy
17. ks. Piotr Kuźniar (1989-1992) – 
proboszcz w Krzywej Wsi
18. ks. Tadeusz Gąsiorowski (1993-
1994) – proboszcz w Jaśle-MB 
Częstochowskiej 
19. ks. Kazimierz Franczak (1994-
1995) – proboszcz w Niwiskach
20. ks. Jerzy Serwoński (1992-
1995) – zmarł w 1998 r.
21. ks. Stanisław Jamiński (1994-
1996) – proboszcz w Rzeszowie-
Staroniwie
22. ks. Andrzej Kluz (1992-1996) – 
kapelan szpitala w Gorlicach

II Proboszcz:
ks. Tadeusz Paszek (od 1995)

Wikariusze:
23. ks. Edward Brzana (1995-1998) 
– proboszcz w Czarnej Sędz.
24. ks. Andrzej Krupa (1995-1999) 
– proboszcz w Błędowej Zgłob.

25. ks. Mariusz Siniak (1996-1999) 
– proboszcz w Gliniku Zaborow.
26. ks. Józef Kłosowski (1996-
1997) – proboszcz w Brzezinach
27. ks. Stanisław Kogut (1997-
2000) – proboszcz w Gorlicach-Św. 
Andrzeja Boboli 
28. ks. Grzegorz Waliszko (1999-
2000) – pomoc duszpasterska 
w Wyżnem
29. ks. Marian Chłopiński (1999-
2000) – proboszcz w Dąbrówce-
Gamrat
30. ks. Jerzy Kowal (1998-2001) – 
proboszcz w Łukawcu Dolnym
31. ks. Józef Fila (2000-2001) – 
proboszcz w Trzebosi
32. ks. Artur Grzęda (2000-2002) – 
proboszcz w Połomi
33. ks. Stanisław Majda (2000-
2002) – proboszcz w Trzęsówce
34. ks. Dariusz Weryński (2000-
2003) – wikariusz w Borku Wielkim
35. ks. Piotr Słowik (2000-2005) – 
poza diecezją
36. ks. Ryszard Potyrała (2000-
2005) – wikariusz w Sędziszowie 
Młp.
37. ks. Dariusz Gościmiński (2001-
2005) – wiceekonom diec. rzesz.
38. ks. Jacek Szczęch (2002-2004) 
– prefekt w WSD w Rzeszowie
39. ks. Robert Dziedzic (2003-
2006) – wikariusz w Nienadówce
40. ks. Tomasz Bąk (2004-2005) – 
studia w Rzymie
41. ks. Michał Pelczar (od 2004) – 
emeryt
42. ks. Marek Story (2005-2007) – 
studia w Wenecji
43. ks. Marek Marchut (2005-
2009) – proboszcz w Nawsiu
44. ks. Andrzej Sroka (2005-2010) 
– stały katecheta w Rzeszowie
45. ks. Daniel Drozd (2007) – 
duszpasterz akad. w Rzeszowie
46. ks. Wiesław Lisowicz (2006-
2010) – wikariusz w Wielopolu 
Skrzyńskim
47. ks. Przemysław Dudek (2007-
2011) – wikariusz w Rzeszowie-MB 
Różańcowej
48. ks. Stanisław Szczepanik (2005-
2011) – wikariusz w Trzcianie
49. ks. Artur Kostrząb (od 2009)
50. ks. Piotr Szot (2009-2011) – 
sekretarz Misji Polskiej we Francji
51. ks. Piotr Anioł (od 2009)
52. ks. Łukasz Mariuszyc (od 2009)
53. ks. Grzegorz Krupa (od 2011)
54. ks. Marek Mijal (od 2011)

oprac. Maksymilian Bajorek

W parafii pw. Św. Stanisława w Jaśle na przes-
trzeni 40-tu lat pracowali następujący kapłani:
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Prochów pogrzebanie

Listopad jest miesiącem 
szczególnej pamięci modli- 
tewnej o zmarłych. Liczniej 
uczestniczymy we mszach 
świętych sprawowanych za 
zmarłych i odwiedzamy ne- 
kropolie, zatrzymując się 
w miejscach, gdzie spoczy- 
wają nasi bliscy. Zapalamy 
znicze i kierujemy do Boga 
prośby o wieczne szczęście 
dla nich. 

W ostatnich latach coraz 
więcej osób zatrzymuje się 
jednak nie przy grobie, lecz 
przed miejscem, w którym 
złożona została urna z pro- 
chami osoby zmarłej. Prak- 
tyka kremacji ciał naszych 
zmarłych staje się coraz bar- 
dziej powszechna. W niektó- 
rych przypadkach jest to wy- 
raz podążania za szerzącą się 
modą, często nacechowaną 
laickimi poglądami. Tymcza- 
sem wielowiekowa tradycja 
chrześcijańska, oparta na 
przekazach biblijnych, a tak- 
że nasza kultura narodowa, 
zawsze z szacunkiem odno- 
siła się do ciała osoby zmar- 
łej. Przejawia się to w modli- 
tewnym czuwaniu przy 
zmarłym, a zwłaszcza w reli- 
gijnej ceremonii pogrzebo- 
wej, podczas której z należną 
czcią modlimy się przy trum- 

Kremacja zwłok

odczas mszy św. 
w niedzielę 
13 listopada br. P

został odczytany list 
Episkopatu Polski na 
temat kremacji i po- 
grzebu prochów czło- 
wieka. Ze względu na 
duże zainteresowanie 
tym problemem publi- 
kujemy fragmenty 
wypowiedzi polskich 
biskupów na ten temat.

nie z ciałem osoby zmarłej, 
sprawujemy mszę świętą 
oraz uczestniczymy w obrzę- 
dzie ostatniego pożegnania. 
Kapłan okadza złożone do 
trumny ciało zmarłego, kropi 
wodą święconą, aby nastę- 
pnie złożyć je w grobie. 
Z szacunkiem odnosimy się 
nie tylko do grobów naszych 
bliskich, ale również do gro- 
bów świętych i błogosła- 
wionych, a także czcimy ich 
relikwie, prosząc o wsta- 
wiennictwo u Boga.

W miarę rozwoju cywilizacji 
pojawił się w naszej zachodniej 
kulturze także zwyczaj spo- 
pielania ciał zmarłych. Kościół 
sprzeciwiał się tej praktyce 
wówczas, kiedy była ona formą 
demonstracji antyreligijnej 
i znakiem sprzeciwu wobec 
chrześcijańskiej wiary w zmar- 
twychwstanie ciała. Dziś, gdy 
dla wielu kremacja przestała 
być wyrazem takich postaw 
w odniesieniu do wiary chrze- 
ścijańskiej, Kościół zezwala na 
kremację, „jeśli nie podważa 
wiary w zmartwychwstanie 
ciała” (KKK 2301, KPK kan. 
1176 § 3).

Biorąc pod uwagę przekaz 
płynący z Pisma Świętego 
i tradycji chrześcijańskiej, Koś- 
ciół nadal zaleca zachowy- 
wanie dotychczasowego zwy- 
czaju grzebania ciał zmar- 
łych. Ponieważ w ostatnich 
latach przyjęły się w naszym 
kraju zróżnicowane praktyki 
obrzędów liturgicznych to- 
warzyszących kremacji ciał 
zmarłych i złożeniu urny do 
grobu lub do specjalnej niszy 
na cmentarzu w tzw. kolum- 
barium, czyli ścianie z urna- 
mi, biskupi polscy – pragnąc 
uporządkować sposób spra- 
wowania liturgii pogrze- 
bowej – zwrócili się do Kon- 
gregacji do spraw Kultu Bo- 

Zatwierdzone przepisy

żego i Dyscypliny Sakramen- 
tów o zatwierdzenie obrzędu 
złożenia urny do grobu. Sto- 
lica Apostolska, dekretem 
z 7 lipca 2010 r., zatwierdziła 
sam obrzęd, jak i normy wy- 
konawcze związane z krema- 
cją ciała ludzkiego. W oparciu 
o zatwierdzone normy i po- 
dane wskazania biskupi pol- 
scy stwierdzają:

1/ Obrzędy pogrzebowe 
z mszą świętą i z ostatnim 
pożegnaniem włącznie, w 
których uczestniczy rodzina, 
wspólnota parafialna, przy- 
jaciele i znajomi, powinny 
być celebrowane przed kre- 
macją ciała 
l u d z k i e g o .  
Natomiast po 
spopieleniu 
zwłok spra- 
wuje się ob- 
rzęd zwią- 
zany ze zło- 
żeniem urny 
w grobie. Ob- 
r z ę d y  p o -  
grzebowe z 
ostatnim po- 
żegnaniem należy celebro- 
wać w kościele lub kaplicy 
cmentarnej bądź w pomiesz- 
czeniu krematorium.

2/ Jeśli jednak przema- 
wiają za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy 
pogrzebowe, podane w księ- 
dze liturgicznej, można spra- 
wować nad samą urną. Może 
to mieć na przykład miejsce 
wtedy, gdy czyjaś śmierć na- 
stąpiła daleko od miejsca 
zamieszkania i kremacja uła- 
twia sprowadzenie doczes- 
nych szczątków osoby zmar- 
łej, a także, kiedy uczestnicy 
pogrzebu przybywają z dale- 
ka i trudno im być na dwóch 
częściach pogrzebu, czyli na 
mszy świętej połączonej 

z ostatnim pożegnaniem cia- 
ła zmarłego i, po pewnym 
czasie, na obrzędzie złożenia 
urny w grobie lub kolum- 
barium. Podczas obrzędu 
liturgicznego pogrzebu, po 
kremacji, urnę stawia się 
przed prezbiterium na sto- 
liku nakrytym fioletowym 
kirem obok zapalonego pas- 
chału.

3/ Jeśli kremacja ma miej- 
sce w innym terminie niż 
msza święta pogrzebowa 
i obrzęd ostatniego poże- 
gnania, modlitwom towa- 
rzyszącym złożeniu urny w 
grobie może przewodniczyć 

kapłan lub 
diakon albo 
osoba spec- 
jalnie dele- 
gowana do 
tej funkcji. 
Obrzęd spra- 
wowany jest 
przy udziale 
najbl iższej  
rodziny, bez 
zewnętrznej 
okazałości.

4/ Kościół stanowczo 
sprzeciwia się praktyce roz- 
rzucania prochów ludzkich 
w tzw. miejscach pamięci, na 
morzu, w górach lub w in- 
nych miejscach. Zarówno 
ciało, jak i prochy człowieka 
zawsze należy składać do 
grobu, w specjalnym kolum- 
barium lub w kaplicy na 
cmentarzu. Każde takie miej- 
sce pochówku wyraża wiarę 
chrześcijanina w ostateczne 
zmartwychwstanie.

Pełny tekst prezentowanego listu bi- 
skupów na temat kremacji zwłok 
i obrzędu pogrzebowego związane- 
go z pochowaniem ludzkich pro- 
chów został opublikowany w inter- 
necie na stronie www.episkopat.pl 
oraz www.kosciolek.info. Skróty 
i śródtytuły pochodzą od redakcji. 
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Szpilki i różaniec
eden z najcieka- 
wszych tekstów na J
temat duchowości 

kobiety ukazał się 
w styczniowym nume- 
rze „Twojego Stylu”. 
To wywiad z dzienni- 
karką Polsatu, Dorotą 
Gawryluk, pod zna- 
miennym tytułem 
Szminka i różaniec.

Przezroczystość

Wydaje się, iż wielu kobie- 
tom wspomniany tekst udo- 
wadnia, jak pięknie jest nie 
wstydzić się wyznawanych 
przez siebie wartości. Poka- 
zuje, w jaki sposób odnaleźć 
swoją osobistą duchowość, 
która pomaga w przeży- 
waniu szarej codzienności. 
I czyni to lepiej niż niejedno 
kazanie w kościele.

Dorota Gawryluk nie ob- 
nosi się ze swoją wiarą. Pod- 
kreśla, iż jako telewizyjna 
dziennikarka ma być obiek- 
tywna: - Na wizji ważny jest 
rozmówca i jego poglądy. Ja 
mam zadawać pytania, a nie 
farbować moim światopoglą- 
dem. Ale to nie musi oznaczać 
zakwestionowania wyzna- 
wanych wartości. - Ja po pro- 

stu przestrzegam swoich za- 
sad – dodaje. Warto je mieć. 
Mam wątpliwości, czy wol- 
ność bez jakichkolwiek ogra- 
niczeń służy człowiekowi. 
Łatwo zagubić się w świecie 
bez wartości. 

W jaki sposób wspomniane 
wartości przekładają się na 
konkretne codzienne wybo- 
ry? Dziennikarka wyznaje, iż 
jej małżeństwo stanowi „no- 
woczesną rodzinę ekumeni- 
czną”. Z mężem pochodzą- 
cym z Białorusi wzięła ślub 
w cerkwi, tam też został 
ochrzczony ich pierwszy syn 
Nikon. 

Sama jest związana z koś- 
ciołem katolickim i ze wzglę- 
du na swoje przekonania 
przez niektórych nawet okre- 
ślana mianem „katolickiej 
konserwy”. Czasem jednak 
wraz z rodziną chodzi na na- 
bożeństwa prawosławne. 
Mówi: - Jestem katoliczką. To 
jednak nie powinien być po- 
wód do etykietowania. Nie 
obnoszę się i nie narzucam 
innym swego światopoglądu, 
choć mam własne zdanie 
w zasadniczych kwestiach.

Owo własne zdanie doty- 

Recepta na miłość

czy choćby wolnych zwią- 
zków. - Akceptacja życia bez 
ślubu poszła tak daleko, że 
tradycyjne małżeństwo wy- 
daje się być jakieś „niemo- 
dne” – wyjaśnia. - Oczywiście 
każdy ma swoją drogę. Mar- 
twię się jednak o młodych 
ludzi, jestem przecież mamą 
dorastającego syna. Potwier- 
dza, że jest tradycjonalistką, 
także jeśli chodzi o trak- 
towanie zobowiązań doty- 
czących funkcjonowania ro- 
dziny. Nie akceptuje myśli 
przyzwalającej na oddawa- 
nie rodziców do domów 
opieki, niezajmowanie się 
nimi.

Nie kwestionuje innych 
wyborów niż jej własne. Zna 
wiele kobiet, które do faktu 
posiadania dzieci czy trwałe- 
go związku mają nastawienie 
negatywne. Jednak nie bę- 
dzie namawiać koleżanki, 
która ma kłopoty małżeń- 
skie, żeby się rozwiodła. 
Mówi: - W życiu nie chodzi 
o to, żeby było łatwo. Nie ma 
takich tabletek, by od razu 
zniknęły wszystkie proble- 
my. 

Ze swoim mężem żyje 
w małżeństwie już prawie 
dwadzieścia lat, ale nie pró- 

buje nikomu wmawiać, że 
zna, albo że w ogóle istnieje 
recepta na udany związek. 
Ma świadomość, iż najbar- 
dziej pomocny w jego budo- 
waniu był podobny świat 
wartości. A poza tym, co 
może zresztą najważniejsze,  
dodaje: - Po prostu miałam 
szczęście, że trafiłam na Jur- 
ka. Uważam, że dostałam go 
w prezencie, że zadziałał ja- 
kiś czynnik ode mnie nieza- 
leżny.

Okazją do wywiadu była 
druga ciąża i związana z nią 
przerwa w pracy. Dlatego py- 
tana o własne zdanie w spra- 
wie in vitro, prosi: - Zwolnij 
mnie z odpowiedzi, to dla 
mnie niezręczne. Jak mam się 
wypowiadać na temat nie- 
możności posiadania dzieci, 
będąc szczęśliwą kobietą 
w ciąży. Ktoś może pomyśleć: 
łatwo jej mówić, nie wie, co to 
znaczy starać się o dziecko 
latami… Jej sprzeciw budzi 
jednak manipulowanie ży- 
ciem, segregowanie i elimi- 
nowanie zarodków. Przyzna- 
je, że zrobiła badania prena- 
talne swojego dziecka, ale 
tylko te, które określają stan 

Szczęśliwa w ciąży
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zdrowia, żeby sprawdzić, czy 
nie ma zmian, które można 
leczyć na etapie życia pło- 
dowego, np. wady serca. Od- 
mówiła jednak badań zapro- 
ponowanych przez lekarza, 
które miałyby wykazać czy 
dziecko ma upośledzenia 
genetyczne, np. zespół Dow- 
na, żeby móc podjąć decyzję 
o ewentualnej aborcji.

Choć w przytoczonym wy- 
wiadzie z Dorotą Gawryluk 
nie pada ani słowo o szmince, 
szpilkach czy różańcu, to 
jednak wydaje się, iż ich har- 
monijne połączenie wyzna- 
cza najważniejsze obszary 
duchowości kobiety. Stasi 
i John Eldredge, autorzy best- 
sellerowych książek Dzikie 
serce i Urzekająca, podkreśla- 
ją, iż najważniejsze pragnie- 
nie duszy każdej kobiety 
brzmi: być piękną! 

Kobieta pragnie i potrze- 
buje akceptacji: we własnych 
oczach, w pełnym zachwytu 
wzroku swojego mężczyzny, 
w końcu w oczach samego 
Boga, wszak to on zapisał 
w jej sercu takie pragnienie. 
Aby odnaleźć w swoim życiu 
szczęście i spełnienie, po- 
trzebuje być niezwykłą, cu- 
downą, podziwianą i wy- 
braną. To stanowi najgłębszy 
rdzeń jej kobiecej tożsamoś- 
ci: Być piękną i cieszyć się 
z tego. To stanowi także wa- 
runek odnalezienia w swoim 
życiu autentycznej - niespro- 
wadzonej tylko do praktyk 
religijnych - duchowości.

Wspomniana Stasi Eld- 
redge pamięta z dzieciństwa 
niewinną zabawę w chowa- 

Piękna i urzekająca

Utracone serce
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nego. Znalazła doskonałe 
miejsce do ukrycia się i pełna 
niepokoju wyczekiwała na 
odnalezienie. Czas jednak 
mijał, a o ukrytej dziewczyn- 
ce zwyczajnie zapomniano, 
nikt jej nie szukał. 

Po latach wyznaje, że ten 
obraz z dzieciństwa stał się 
wyznacznikiem jej później- 
szego życia. Z czasem zaczęła 
chować coraz więcej. Szczel- 
nie ukryła swoje najgłębsze 
pragnienia, marzenia, swoje 
kobiece piękno. Mimo, iż by- 
wa to wynikiem wychowa- 
nia, przyjętych życiowych ról 
czy też nacisków społecz- 
nych, w konsekwencji za- 
wsze prowadzi do utraty 
serca. 

W bestsellerowej książce 
pt. Biegnąca z wilkami, Cla- 
rissa Pinkola Estes istnienie 
archetypu dzikiej kobiety 
wysnuwa z podobieństwa 
natury kobiet i… wilków: 
doskonale wyczulone zmy- 
sły, zdolność do poświęceń, 
wewnętrzna siła, rozwinięta 
intuicja, umiejętność przy- 
stosowania się do zmiennych 
warunków, dbałość o stado. 
Pielęgnowanie takiej natury 
nie jest łatwe i wymaga od- 
wagi przeciwstawienia się 
naciskom otoczenia, które 
chce widzieć kobiety potulne 
i niekoniecznie odkrywające 
swoje najgłębsze pragnienia.
Rezygnacja z przeżywania 
w sposób autentyczny swojej 
kobiecej natury wywołuje 
syndrom „udomowienia”. Ko- 
bieta wyzbywa się swoich pa- 
sji, gasi wewnętrzne płomie- 
nie, nie naraża się, pokornie 
spełniając wyznaczone jej ro- 

Udomowiona

le. Tymczasem pierwotna na- 
tura kobiety rozkwita, kiedy 
pozostaje ona sobą: kiedy 
może cieszyć się ze swojego 
piękna, realizować swoje 
pragnienia i pasje, gdy od- 
najduje głębszy sens nawet 
najprostszych codziennych 
zajęć.

Pinkola Estes nie ma wąt- 
pliwości, że jeśli kobieta utra- 
ci więź z najgłębszą swoją na- 
turą, szybko zagubi sens i ra- 
dość życia. Wówczas zgło- 
dniała dusza może zadowolić 
się każdą namiastką, łącznie 
z tymi, które nie sycą pra- 
wdziwego głodu duszy, a czę- 
sto niszczą i prowadzą do 
zguby, marnotrawienia czasu 
i talentu lub narażają na 
duchowe i fizyczne niebez- 
pieczeństwo.

Symbolicznym przedsta- 
wieniem wspomnianych nie- 
bezpieczeństw są czerwone 
trzewiczki, które autorka 
Biegnącej… przytacza w na- 
wiązaniu do baśni H. Ch. 
Andersena. Czerwone buciki 
są zdradliwe i mogą pro- 
wadzić do szaleńczego tańca, 
ten zaś sprawia utratę gruntu 
pod nogami, destrukcyjne ży- 
ciowe wybory, upadek, zatra- 
cenie, duchową śmierć.

Przeciwstawieniem zgu- 
bnych czerwonych bucików 
prowadzących na życiowe 
manowce, są buciki własno- 
ręcznie szyte, czyli własny 
świat, pełen prostoty, a dają- 
cy zwykłą radość codzien- 
ności. Tworzyć go wcale nie 
muszą spektakularne osią- 
gnięcia. Rodzina spędzająca 
czas razem, urządzanie do- 
mu, widok niezauważalnie 

We własnych butach

zmieniających się dzieci, 
szczęście z powrotu najbliż- 
szych do domu, prace w o- 
grodzie i radość z rozkwi- 
tania w odpowiednim czasie 
roślin, czytanie książek, spot- 
kania... Za tym wszystkim 
idzie świadomość, że warto 
mieć nawet drobne pragnie- 
nia i nie wolno pozwolić ich 
sobie odebrać. 

Pinkola Estes, analizując 
baśń Andersena, pisze:- Szy- 
jąc sobie czerwone buciki, 
dziewczynka dokonuje wiel- 
kiej rzeczy: będąc bosą nę- 
dzarką, znajduje siły do życia, 
idzie swoją drogą, nie oglą- 
dając się na prawo i na lewo,
 i w końcu osiąga świado- 
mość, która pozwala jej two- 
rzyć, dostrzegać piękno i od- 
czuwać radość, pasję życia 
i satysfakcję – wszystko, co 
składa się na zintegrowaną 
osobowość, którą możemy 
nazwać dziką, naturalną.

Zatem, wbrew pozorom, 
prawdziwa duchowość ko- 
biety – i taką chcemy pro- 
mować na naszych łamach – 
nie polega na pobożnej „uży- 
teczności” ani mnożeniu pra- 
ktyk religijnych, bo to szybko 
może prowadzić do zmęcze- 
nia i frustracji. Chodzi raczej 
o odnalezienie autentycznej 
duchowości, zgodnej z naj- 
głębszą naturą człowieka, 
a tytułowe metafory „szpi- 
lek” oraz „różańca”, i ich har- 
monijne połączenie, jest tego 
najlepszym przykładem. Bez 
tej harmonii nie ma piękna 
i prawdziwej radości, zaró- 
wno w życiu kobiety, jak 
i mężczyzny.

Elżbieta Pietrucha
ks. Grzegorz Krupa

Ku harmonii

Lektury obowiązkowe
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Dokończona 
biografia

Dyplom doktorski Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w Krakowie, 
podpisany przez Wielkiego Kanclerza 
kard. Karola Wojtyłę.
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TAK WIELE DZIEJE SIĘ

poproszę cię do tańca
to będzie tango w malutkim klubie
na przedmieściach Buenos

tylko bandoneon i skrzypce
jeśli się zgodzisz
popłyniemy z rytmem
(na szczęście Pius odwołał kary
dla przytulonych milongueros)

już wypolerowałem buty
koniecznie włóż czerwoną sukienkę
ze wszystkimi zapachami ziemi

w niebie

MODLITWA PORANNA

Ilekroć widzę faryzeusza
przed lustrem myję twarz,
ubieram sutannę i wybiegam do kościoła.
W pościeli niedokończone
sny, zapachy, listy.

Proszę o odwagę w sprawach prostych,
o nowe oceany i zorze.

Ks. Tomasz Nowak – urodzony w 1974 r. w Rzeszowie, święcenia 
kapłańskie przyjął w 2000 r., studiował homiletykę, retorykę i li- 
teraturę w Krakowie, obecnie duszpasterz akademicki w Rze- 
szowie, wydał dwa tomiki wierszy: Tyle mi dano (Kraków 2006) 
oraz Krew i woda (Kraków 2009). W 2000 r. posługiwał w Koś- 
ciółku w ramach wakacyjnych zastępstw duszpasterskich. Bo- 
hater wiersza Ksiądz Daniel na Bielanach to… ks. Daniel Drozd, 
który był pierwszym redaktorem jasielskiego oddziału Radia Via 
i także posługiwał w parafii pw. Św. Stanisława.

JESTEM

Zamknięte drzwi Wieczernika.
Bóg przychodzi.

Drzwi sypialni
również nie są przeszkodą.

KAZANIE KSIĘDZA PAWLUKIEWICZA

Wit Stwosz tego nie przewidział.

Matka Boża podtrzymywana przez Jakuba od pięciu wieków
nie może zasnąć słuchając postylii, egzort i kazań.

Dawniej Stanisław ze Skarbimierza, dzisiaj ksiądz Piotr
z Warszawy głosi czas zrywania masek. Prorok nowego dizajnu
nie pasuje do smutnej twarzy świętego Jana.

Zaczął od rozbitej filiżanki. Słowem zbierał kawałki
duszy. Niespodziewanie strzała przeszyła ciało.

Upadł pod stopy Maryi. Razem zostali wzięci do nieba.

Osobiście powie Synowi Bożemu, że przed Empikiem
ludzie czekają na nie umówione spotkania.

* * *
Od kiedy stałeś się człowiekiem
zachwiały się układy w galaktykach.

Doktorom teologii trudno uwierzyć,
że Twoja gwiazda świeci w czarnych 
dziurach kosmosu i mojego życia.

REKOLEKCJE

Pokój sto jedenaście. Ściany pachną ciszą,
woń dociera między płaty sumienia.
Długopisem trącam klosz nocnej lampy,
dźwięk przynosi spokój. Zasypiam.

Śnieży. Każdy płatek widzę osobno,
znikają po zetknięciu z czarną ziemią.
Dalej Krupówki, bliżej Cicha Woda. Potok
wyznacza granicę między duszą i ciałem.

Za oknem Giewont w bladym świetle słońca.
Ksiądz mówi o czytaniu świętej Teresy,
wyciąga dłonie nad Tatrami, nade mną.
Wszystkie góry są w zasięgu ręki.

KSIĄDZ DANIEL NA BIELANACH

Wypaliłem się – powiedział gładząc skronie.
Nie miał siwych włosów, ani żadnej rany.
Zmęczony potyczkami na lekcjach religii
marzył o wielkiej bitwie z mocami otchłani.

Bestia miała siedem głów i dziesięć rogów.

U kamedułów układał sojusze, zwierał szeregi,
na ścianach celi szkicował plany ataków, obrony.

Niespodziewane zwycięstwo przyniósł Baranek.

DO SZYMONA Z CYRENY

Za bardzo ci zależy
na sobie i oranej ziemi.
Trudno wtedy dotrzymać kroku,
łatwo stracić równowagę i upaść.

Nie myśl, że od ciebie zależy
wzrost ziarna i obfite plony.
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Opis:
Należy do rodziny gruboszowatych. Pochodzi z Madaga- 

skaru. W Polsce zaliczana jest do grupy roślin pokojowych 
łatwych w uprawie. Lubi dużo słońca, średnią ilość wody. 
Nie znosi gleby ciężkiej, gliniastej. Jako surowca należy 
użyć liści z rośliny, która ma przynajmniej rok. Stosowana 
jest zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. Działa 
wirusobójczo, grzybobójczo i bakteriobójczo. Ma właści- 
wości regenerujące, przeciwzapalne i immunostymu- 
lujące. Leczy wszystkie zmiany na skórze, łącznie z trudno 
gojącymi się ranami. Znajduje zastosowanie w leczeniu 
anginy, kataru, zapalenia spojówek, trudno gojących się 
ran, kurzajek, grzybic, stanów zapalnych, stłuczeń, odleżyn, 
wrzodów, swędzenia skóry. Stabilizuje poziom cukru we 

krwi. Przydatna jest przy także na zmęczone stopy, bóle 
głowy, zgagę, bóle reumatyczne, egzemy, obrzęki, trądzik, 
liszaje, oparzenia, ukąszenia, paradontozę, nadwrażliwość 
dziąseł. Likwiduje przykry zapach stóp oraz przykry za- 
pach z ust (przy wyleczonych zębach).

Najprościej zastosować okład ze świeżego liścia. Liść my- 
jemy czystą wodą. Zdejmujemy ze spodu cienką skórkę i de- 
likatnie tłuczemy (drewnem, nie metalem) w celu zwię- 
kszenia wydzielania soku. Zmiażdżoną stroną przykładamy 
do skóry, przykrywamy folią wielkości liścia, owijamy ban- 
dażem lub mocujemy plastrem. Okład należy trzymać min. 
4-5 godzin, a w wyjątkowych sytuacjach całą noc. Zamiast 
liścia można stosować sok. 

 Liście umyć, zmacerować najlepiej 

w naczyniu porcelanowym, szklanym lub emaliowanym. 
Wycisnąć sok, np. przez gazę. Żeby wydłużyć jego trwałość 
można go zmieszać ze spirytusem (2/3 soku plus 1/3 spi- 
rytusu). Przechowywać w lodówce.

 Dorośli: 3x dziennie po 20 kropli czy- 

stego soku lub 3x dziennie po 30 kropli soku ze spirytusem. 
Dzieci: 2-3x dziennie po 10 kropli czystego soku. 

Osoby, które mają potas we krwi w górnej grani- 

cy normy lub powyżej, nie mogą stosować żyworódki we- 
wnętrznie.

Ponieważ nadchodzi okres przeziębień, podaję również 
przepis na „miodek”, który ma właściwości wzmacniające 
i uodparniające. Łyżkę miodu rozpuścić w szklance prze- 
gotowanej, letniej wody. Pozostawić na noc. Rano dodać 
łyżkę soku z żyworódki. Pić wiosną i jesienią przez kilka dni 
na 1 godz. przed posiłkiem. 

Inne przepisy z wykorzystaniem żyworódki w nastę- 
pnym numerze. Zainteresowanym mogę dać sadzonki tej 
rośliny.

Przepis na sok:

Dawkowanie:

Uwaga: 
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Składniki:

Sposób przyrządzenia:

40 dkg mąki 
15 dkg cukru pudru 
5 żółtek 
1 margaryna 
1 łyżka smalcu 
1 łyżka śmietany 
1/2 łyżeczki amoniaku 
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Wszystkie składniki oprócz mąki miksujemy, mąkę 
przesiewamy, do miski dodajemy zmiksowane składniki - 
wyrabiamy ciasto wkładamy na chwilę do lodówki roz- 
wałkowujemy, wykrawamy foremką babeczki i jeszcze 
jeden krążek szklanką. Wyklejamy babeczkę ciastem i wy- 
pełniamy wcześniej usmażonymi jabłuszkami (jabłka 

Babeczki – szarloteczki

muszą być usmażone i trochę odparowane). Następnie, na 
tak wypełnioną babeczkę nakładamy krążek wykrojony 
szklanką i dobrze sklejamy. Wkładamy do nagrzanego 
wcześniej piekarnika o temp. 180 stopni i pieczemy aż się 
zarumienią, tj. ok. 15 minut. Smacznego!

oprac. Barbara Reczek

Autorka prowadzi blog kulinarny na portalu społecznościowym nk.pl

Żyworódka (Kalanchoe sp.)
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Z BOŻEJ APTEKI

Kulinaria

oprac. Elżbieta Myśliwiec 
Autorka jest nauczycielką biologii w Gimnazjum nr 1 w Jaśle



Konieczny&Kostrząb, 
czyli koniec na wesoło

ażde danie, na
wet to najle- 
psze, by za- K

chwycało zmysły sma- 
kosza, musi być przy- 
prawione. Janusz Ko- 
nieczny, kościółkowy 
maestro, wraz z wika- 
riuszem, ks. Arturem 
Kostrząbem postano- 
wili wcielić się w rolę 
panów Makłowicza 
i Okrasy, czy jak ktoś 
woli inaczej w rolę 
Flipa i Flapa, Manna 
i Materny czy słynnych 
Jasia Fasoli i Benny 
Hilla:

- Obydwaj pragniemy 
na końcu kościółkowe- 
go wydania dodać 
odrobinę przypraw tak 
z przymrużeniem oka 
i dla uśmiechu. Wszak 
znamy się i przyjaźni- 
my od dwudziestu paru 
lat, mając nadzieję, że 
każdy z nas z zamknię- 
tymi oczami wrzuci 
w to danie swoje trzy 
grosze oraz odrobinę 
fantazji i radości. Prze- 
cież prawdziwa mą- 
drość okraszona jest 
odrobiną humoru! Za- 
tem w dłonie pieprzni- 
czki, solniczki i inne 
słoiczki, by się działo 
i uśmiechało, a najwa- 
żniejsze, by smakowało.

Najlepsze kazanie?
Opowiadał ks. Artur jak to 

głosił swoje najlepsze kaza- 
nie. Cała rzecz się działa, 
gdzie obecnie pracuje ks. Sta- 
nisław, nieodżałowany i dłu- 
goletni wikary naszej parafii. 
Uczestnikiem tego kazania 
był emerytowany kościelny 
tamtejszej wspólnoty, a liczył 
on już 92. rok życia. Z zakrys- 
tii wsłuchiwał się w słowa 
kaznodziei, który coraz do- 
nośniej i z polotem głosił 
odpustowe słowo. Po mszy 

świętej zdecydowanie posta- 
nowił podejść do kaznodziei 
i w krótkim zdaniu rzekł: 
„Księże, to Boże słowo jest 
najlepsze, jakie w życiu sły- 
szałem”. Ucieszył się ks. Ar- 
tur, że w tak długim czasie ży- 
cia rozmówcy nikt nie był le- 
pszy od niego i z dumą 
zapytał: „A dlaczego tak wła- 
śnie jest i co podobało się 
w moim kazaniu?” I wtedy 
padła odpowiedź: „Księże, po 
raz pierwszy wszystko do- 
kładnie i wyraźnie słysza- 
łem”.

Janusz znany jest z polotu 
w swej profesji. Gdy zasiądzie 
za organem, świat może nie 
istnieć, byleby dał się słyszeć 
melodyjny śpiew naszego or- 

Rozgrywki sportowe

ganisty i dźwięk wydobywa- 
jący się z piszczałek. Tak 
samo ma się sprawa ze spor- 
tem. Był Janusz na studiach 
wiodącym zawodnikiem dru- 
żyny siatkarskiej. Nie raz i nie 
dwa zakładałem się o pepsi, 
wierząc w umiejętności Janu- 
sza i nigdy się nie zawiodłem, 
więc napoje na pokoje nosi- 
łem dumny. W nowo wybu- 
dowanej hali sportowej, 
w czasie rozgrywek, dały się 
słyszeć głosy kibiców: ”Naj- 
piękniejszy jesteś z synów 
człowieczych!”, co doskonale 
pasowało i pasuje do Janusza, 
a ja na cały głos wykrzycza- 
łem: „I wdzięk się rozlał na 
twoich ustach”. Pamiętam 
także zielone spodenki spor- 
towe i ciekaw jestem, czy Ja- 
nusz je czasami ubiera?

Koniec z łaciną! 
W pierwszej swej parafii ks. 

Artur miał wielu znajomych 
i sympatyków, a wszystkim 
im, od czasu do czasu, robił 
psikusy. Podczas jednej z pa- 
rafialnych mszy tak po cichu 
i pewno z poczuciem humoru 
wypowiadał po łacinie fra- 
gmenty liturgii. I tak pe- 
wnego dnia postanowił za- 
miast „Ciało Chrystusa” po 
polsku wymawiać zwrot po 
łacinie: „Corpus Christi”. Gdy 
to usłyszała w czasie komunii 
Jola, nauczycielka ze szkoły, 
odpowiedziała bez zastano- 
wienia: „Nie ma dziś Krysi” - 
jej siostry. Od tego czasu 
postanowione zostało: ko- 
niec z łaciną!

Janusz Konieczny
ks. Artur Kostrząb
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dwumiesięcznik 
parafii pw. Św. Stanisława BM w Jaśle

ul. Krasińskiego 4, 38-200 Jasło
tel. (13) 446-33-81, e-mail: kosciolek@g.pl 

www.facebook.com/stanislaw.kosciolek
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Chrzest
4/06/2011 – Julia Tabaka (szafarz: ks. S. Szczepanik)

4/06/2011 – Wojciech Michał Garbuliński (szafarz: ks. T. Paszek)

23/06/2011 – Jakub Nawrocki (szafarz: ks. T. Paszek)

26/06/2011 - Milena Anna Dybaś (szafarz: ks. W. Lisowicz)

26/06/2011 – Natalia Dorota Zabawa (szafarz: ks. Ł. Mariuszyc)

16/07/2011 – Julia Weronika Targ (szafarz: ks. P. Szot)

17/07/2011 – Oliwer Lach (szafarz: ks. R. Flak)

30/07/2011 – Adam Ryszard Serwiński (szafarz: ks. P. Szot)

31/07/2011 – Kamila Aleksandra Brączyk (szafarz: ks. R. Flak)

31/07/2011 – Dawid Biernacki (szafarz: ks. S. Szczepanik)

14/08/2011 – Jessica Maria Surdel (szafarz: ks. P. Szot)

15/08/2011 – Michał Jan Selwesiuk (szafarz: ks. T. Paszek)

16/08/2011 – Sanne Hooft (szafarz: ks. T. Paszek)

28/08/2011 – Amadeusz Bartosz Juryś (szafarz: ks. A. Kostrząb)

28/08/2011 – Lena Julia Pykosz (szafarz: ks. M. Mijal)

10/09/2011 – Kamil Czajka (szafarz: o. T. Czajka)

17/09/2011 – Aleksander Jakub Aszyk (szafarz: ks. Ł. Mariuszyc)

18/09/2011 – Patryk Ryszard Sochacki (szafarz: ks. G. Krupa)

18/09/2011 – Karolina Izabela Wajda (szafarz: ks. G. Krupa)

25/09/2011 – Anna Maria Szewczyk (szafarz: ks. T. Paszek)

2/10/2011 – Filip Górniak (szafarz: ks. G. Krupa)

2/10/2011 – Dominik Leszek Zajdek (szafarz: ks. G. Krupa)

9/10/2011 – Filip Mazur (szafarz: ks. P. Anioł)

Małżeństwo
11/06/2011 – Aneta Biel i Rafał Wolski (pobłogosławił ks. T. Paszek)

11/06/2011 – Monika Żądło i Piotr Musiał (pobł. ks. M. Story)

16/07/2011 – Anna Sadzikowska i Mateusz Gajda (pobł. ks. T. Paszek)

6/08/2011 – Joanna Skrzyszowska i Rafał Zabawa (pobł. ks. P. Dudek)

13/08/2011 – Agnieszka Majewska i Mieczysław Szpak (pobł. ks. Ł. Mariuszyc)

13/08/2011 – Justyna Kawecka i Piotr Obrzut (pobł. ks. Ł. Mariuszyc)

20/08/2011 – Sylwia Stańko i Mateusz Czajka (pobł. ks. T. Paszek)

20/08/2011 – Aneta Targ i Piotr Forystek (pobł. ks. A. Kostrząb)

27/08/2011 – Małgorzata Domasławska i Maciej Dunaj (pobł. ks. T. Paszek)

27/08/2011 – Katarzyna Zwoleńska i Jakub Krzemiński (pobł. ks. A. Kostrząb)

3/09/2011 – Paulina Marek i Bartłomiej Wilk (pobł. ks. T. Paszek)

10/09/2011 – Katarzyna Frydrych i Eryk Gomółka (pobł. ks. G. Krupa)

10/09/2011 – Anna Szerląg i Tom Snijkers (pobł. ks. T. Paszek)

17/09/2011 – Klaudia Szczepaniuk i Maciej Wierzbicki (pobł. ks. Ł. Mariuszyc)

24/09/2011 – Marta Jasionowicz i Arkadiusz Świątkowski (pobł. ks. M. Mijal) 

4/06/2011 + Andrzej Chochołek

11/06/2011+ Artur Grzesik

4/07/2011 + Antoni Bursztyga

19/07/2011 + Zdzisław Węgrzyn

2/08/2011 + Janusz Artwik

2/08/2011 + Elżbieta  Czajka

28/08/2011 + Marian Sułkowski

14/09/2011 + Barbara Horbów

16/09/2011 + Feliks Sobczak

25/09/2011 + Melania Szańca

25/09/2011 + Jan Tuleja

24/09/2011 + Tadeusz Biernacki

3/10/2011 + Karolina Mularska

25/10/2011 + Romuald Nocleg

Sakramenty w Kościółku

Nekrologi

redaktor prowadzący: Sylwester Wilk
adjustacja i korekta: Marta Kędzior

skład i łamanie: Angela Zagórska i Sylwester Wilk

druk: Drukarnia „Jasło” Kosiba Sp. J.
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