Biuletyn Parafialny św. Rocha – Nowy Sącz

Sierpień Nr 72/2012

Jubileusz 25-lecia posługi duszpasterskiej
Ks. Kanonika Józefa Janasa

“Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, a będą
wzywać na pomoc św. Rocha, jako swego
pośrednika i orędownika, będą uleczeni”.
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BIOGRAFIA KS. JÓZEFA JANASA
Ksiądz Kanonik Józef Janas urodził się 14 marca 1953 roku w Laskowej. Szkołę średnią – Liceum Ekonomiczne
– ukończył w Limanowej w 1972 r., a studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Tarnowie w 1978 r., przyjmując
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.
W tym samym roku został wikariuszem parafii w Wojakowej, a trzy lata później w parafii Glinik w Gorlicach.
Dał się poznać jako ofiarny, zaangażowany i bardzo dobry duszpasterz.
W 1987 r., decyzją Ks. Biskupa, podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Rocha w Nowy Sączu, odpowiedzialnego
za budowę nowego kościoła. W 1991 r. został zamianowany proboszczem
tej parafii, kontynuując dzieło budowy kościoła. Mimo wielu obowiązków
w 1992 r. przyjął funkcję wizytatora religii w dekanacie Nowy Sącz-Południe,
a po reorganizacji dekanatów sądeckich, w 1998 r., w dekanacie Nowy Sącz-Wschód. W 1995 r. został wicedziekanem dekanatu Nowy Sącz-Wschód.
Po wybudowaniu kościoła Trójcy Św. Ksiądz Józef Janas podjął się kolejnego zadania – budowy nowego cmentarza w Nowym Sączu przy ul Ruczaj.
Cmentarz oddano do użytkowania w 2006 r. równocześnie przeprowadził
gruntowną renowację parafialnego kościółka św. Rocha – perełki na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
6 grudnia 2002 roku ks. bp Wiktor Skworc mianował Ks. Józefa Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.
W kolejnych latach z inicjatywy Księdza Kanonika rozbudowany został
w parafii parking przykościelny, powstała fontanna. Ksiądz Józef Janas
zawsze dbał o upiększanie otoczenia kościoła, uzyskując wielokrotnie
nagrody z Urzędu Miasta w konkursie „Miasto kwiatów i zieleni”.
W 2003 roku Ks. Józef Janas wybudował pomnik-wotum wdzięczności
za wizytę Ojca Św. na Sądeckiej Ziemi – Katolickie Niepubliczne Przedszkole
„Ochronka”, którego został dyrektorem. Z uwagi na ogromne zainteresowanie
rodziców z Nowego Sącza, rozbudował placówkę do pięciu oddziałów.
Ksiądz Kanonik Józef Janas czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nowego
Sącza, między innymi jako współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

25 LAT PRACY DUSZPASTERSKIEJ KS. PRAŁATA JÓZEFA JANASA

W PARAFII ŚW. ROCHA – 25 LAT HISTORII KALENDARIUM
1987r.
• Końcem sierpnia ster przy budowie kościoła Trójcy
Świętej objął Ksiądz Józef Janas, który zaczął pełnić w parafii św. Rocha funkcję wikarego.

• Po kilkutygodniowych przygotowaniach Ks. Józef zamieszkał w domu wynajętym od pana Jana Kuliga
i rozpoczął prace przygotowujące do budowy kościoła.
1988r.
• Dzięki dużemu zaangażowaniu parafian rozpoczęto wykopy
i zbudowano fundament pod
płytę kościoła. Kierownikiem
budowy został pan Jerzy Janisz.


• Pan Jan Kądziołka
ofiarował cegłę na 
budowę kościoła.
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• Przygotowanie posiłków dla budowniczych kościoła
zajęły się Panie: Helena Mółka i Albina Król.
1989r.
• Początkiem wiosny wykonano płytę pod kościół,
kanalizację i zaczęto stawiać mury.
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czem parafii św. Rocha.
• Obowiązki wikariusza objął w parafii ks. Waldemar
Patulski.
• Katechetkę S. M. Urszulinę Cichońską zastąpiła
S. M. Genowefa Kuźniar.
• Wprowadzono zwyczaj objazdu do chorych z racji
pierwszych piątków.
• W parafii, z inicjatywy Ks. Proboszcza, z dużym zaangażowaniem zaczęło działać Arcybractwo Serca Pana Jezusa Konającego i Jego Bolesnej Matki
oraz ruch oazowy.
1992r.
• Wprowadzono w parafii nowennę do Miłosierdzia
Bożego.
• Wykonano dach na nowym kościele pod przewodnictwem panów: Stanisława Cabały i Andrzeja Klaga.

1990r.
• Założono kabel elektryczny, wykonano zbrojenia
i betonowanie nad wejściem do kościoła.
• Rozpoczęto budowę plebanii.
1991r.
• 14 kwietnia otwarto kolejny sezon budowy nowego
kościoła.

• 20 września 1992r. zamontowano Krzyż na wieży
kościelnej przy dużym udziale pana Edmunda Miłkowskiego oraz Pana Stanisława Barana.
• Pokryto dach kościoła blacha miedzianą – pracami
kierował pan Franciszek Dziadosz.
• Została wykonana częściowa elewacja zewnętrzna kościoła przez pana Franciszka Polańskiego.
• Pod koniec listopada wybrano nową Parafialna
Radę Duszpasterską.
• Pod koniec roku przywieziono z Przemyśla trzy
dzwony z firmy Felczyńskich.
1993r.
• Na początku roku Rada Duszpasterska, pod kierunkiem Ks. Proboszcza J. Janasa i Pani Urszuli Kościsz zorganizowała spotkanie opłatkowe „Dzień
Seniora”.

• 11 i 12 sierpnia przy pięknej, słonecznej pogodzie
i dużej frekwencji parafian (300 mężczyzn) została
zalana płyta dachowa kościoła.
• Wykonano instalacje na nowej plebani oraz rozpoczęto prace wykończeniowe.
• Sezon budowlany w tym roku zakończono 20 października 1991r.
• Ksiądz Proboszcz Michał Smolik został przeniesiony do Słopnic Górnych, gdzie objął obowiązki proboszcza.
• Ksiądz Józef Janas został zamianowany probosz-

• W związku z rosnącym w parafii kultem Miłosierdzia Bożego zakupiono obraz Pana Jezusa Miłosiernego do kaplicy Miłosierdzia w nowo budującym się kościele. Obraz poświęcono 18 kwietnia
1993 roku.
• 30 maja 1993r. Jego Ekscelencja ks. Biskup Józef
Życiński wmurował kamień węgielny – poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie
dnia 10 czerwca 1987r. – w ścianę nowego kościoła
parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Nowym Sączu.
• Pod koniec sierpnia 1993r. na miejsce ks. Waldemara Patulskiego do parafii przybył neoprezbiter
Ks. Jerzy Zoń.
• Na miejsce S. Genowefy Kuźniar została przydzielona do naszej parafii przez władze zakonne S. Helena Niewiadomska – imię zakonne Kolbena.
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• W lipcu zmarła S. Teofania.
• Do końca tego roku prowadzono prace przy ogrzewaniu oraz montażu okien albuminowych w kościele. Pracami kierował inż. Marian Kulig.
1994r.
• Od początku roku prowadzono prace przy posadzce w koście. Wykonawcami byli Panowie Adam Kołodziej i Jan Faron.
• Pracami przy rozprowadzeniu wody w nowym
kościele oraz pracami elektrycznymi kierował Pan
Marian Kulig. Wykonawcą hydrauliki był Pan Stanisław Hajduga, elektrycznością zajął się Pan Kazimierz Wróbel.
• Parafia przeżywała pierwszy odpust ku czci Trójcy
Przenajświętszej.
• Trwały prace nad stacjami Drogi Krzyżowej, wykonawcą był artysta Pan Józef Ruchała.
• Od maja w czynie społecznym przygotowywano z benedyktyńską dokładnością ławki dębowe do nowego
kościoła. Pracami tymi zajęli się Panowie stolarze:
Antoni Kurowski, Władysław Nowak i Marian Rams.
• W nowym kościele została odprawiona pierwsza
pasterka.
1995r.
• W kościele zamontowano zewnętrzne drzwi.
• Pan Aleksander Borowski przy współudziale Pana
Andrzeja Bargiela wykonał dla kościoła oryginalne
żyrandole.
• Zostały zakupione kościelne organy.
• Białkowaniem kościoła zajęli się Panowie: Marian
Owsianka, Jerzy Karcz, Edward Ruchała i Rafał
Ruchała.
• Nagłośnienie wykonali Panowie: Marian Kulig
i Marek Pociecha.
• Ogromne zaangażowanie, trud i umiejętności kierownicze Ks. Proboszcza Józefa Janasa zostały
uwieńczone poświęceniem kościoła i konsekracją
ołtarza dnia 18 czerwca 1995r. Przewodniczył uroczystościom J. E. Ks. Bp Józef Życiński.
• 21 października 1995r. zawieszono dzwony kościelne.
1996r.
• W dolnym kościele zostało wykonanych wiele prac:
posadzka, drzwi do sali katechetycznej (Pan Stanisław Król), sanitariaty, położono płytki ceramiczne (Pan Jerzy Nieć), biały montaż (Pan Stanisław
Hajduga), białkowanie ścian (Panowie: Marian
Owsianka i Jerzy Karcz), ławki do sali katechetycznej (Pan Józef Postrożny).
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• Nastąpiła zmiana wikariusza – Ks. Jerzego Zonia
zastąpił Ks. Mariusz Żaba.
• 12 sierpnia nastąpiła także zmiana Przełożonej
Domu Sióstr – na miejsce Siostry M. Jeremii Liszki
przyszła Siostra M. Pelagiusza Badowska.
1997r.
• Na dzień Ofiarowania Pańskiego, dzięki zaangażowaniu Pana Mariana Kuliga, zostały całkowicie
ukończone prace przy dzwonnicy, łącznie z cała
automatyką.
• 1 i 2 marca odbyła się wizytacja kanoniczna parafii
przeprowadzona przez J. E. ks. Bpa Władysława
Bobowskiego. W drugim dniu wizytacji odbyło się
poświęcenie dzwonów.
• 1 maja poświecono naturalnej wielkości figurę Św.
Józefa wyrzeźbioną przez Pana Józefa Ruchałę.
• 30 listopada odbyły się wybory do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej.
• W adwencie miały miejsce rekolekcje – renowacja misji świętych. Jako pamiątkę tego wydarzenia
ustawiono przy kościele figurę Płaczącej Matki Bożej z La Salette.
• W tym roku zakończono układanie pasa procesyjnego wokół kościoła.
1998r.
• W styczniu po raz kolejny został zorganizowany
przez Ks. Proboszcza Józefa Janasa we współpracy z przewodniczącą zarządu osiedla „Dąbrówka”
Panią Teresą Cabałą Dzień Seniora.
• Nastąpiła zmiana wikariusza – na miejsce Ks. Mariusza Żaby został zamianowany do naszej parafii
Ks. Grzegorz Olszak.
• System alarmowy kościoła założył Pan mgr inż.
Marek Molenda.
• Kościół został przyozdobiony płaskorzeźbą Bł. Karoliny.
• Dolny kościół wzbogacił się o scenę teatralną. Jej
poświęcenia dokonał Ks. dr Henryk Kościsz.
• Na scenie widowiskowo-teatralnej odbyło się kilka
przedstawień i akademii przygotowywanych przez
Siostrę Kolbenę, Ks. Proboszcza Józefa Janasa
i Panią Dorotę Sarotę. Na scenie koncertowały także wiele razy zespoły wokalne z parafii.
• 14 listopada miał miejsce w dolnym kościele wieczór poetycki „Blaski prawdy w wierszach Karola
Wojtyły”, który poprowadziła artystka Pani Maria
Przybylska. Spotkanie zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej działający w Nowym Sączu.
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1999r.
• Początek roku obfitował w wiele spotkań opłatkowych przeprowadzonych w dolnym kościele.
• W kościele pojawiła się nowa płaskorzeźba – Św.
Maksymilian Kolbe.
• Z okazji przyjazdu do Starego Sącza papieża Jana
Pawła II przed kościołem została wykonana wspaniała dekoracja, której autorami byli: Pan Paweł
Ziaja, Pan Tadeusz Ziaja i pani Teresa Ziaja.
• 3 maja w kościele Św. Rocha wystąpiła Pani Maria
Przybylska z recytacją „Modlitwy do Matki Bożej”.
• 16 lipca 1999r. zmarł Ks. Adam Stachoń – proboszcz
parafii Św. Rocha w latach 1953-1973. Jego pogrzeb
odbył się 19 lipca 1999r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył J.E. Ks. Bp Józef Gucwa.
• Siostra prowincjalna zmieniła Siostrę Donatę Janik,
na jej miejsce przyszła Siostra Renata Lachman.
• Parafia Św. Rocha zajęła I miejsce w konkursie
„Nowy Sącz – miastem kwiatów i zieleni”.
• 29 sierpnia zawieszono w kościele figurę Boga
Ojca – jej autorem jest miejscowy artysta – Pan
Józef Ruchała.
• 17 listopada odbył się w dolnym kościele wieczór autorski aktora scen warszawskich – Jerzego Zelnika.
2000r.
• Rok Jubileuszowy rozpoczął się Mszą Święta
o godz. 24.00.
• Jasełka przygotowane przez siostrę Kolbenę zdobyły I miejsce w II Nowosądeckim Przeglądzie
Przedstawień Bożonarodzeniowych.
• 19 stycznia zamontowano w prezbiterium Gołębicę
– symbol Ducha Świętego.
• 21 maja poświecono obraz Bł. Edmunda Bojanowskiego. Obraz namalowała światowej sławy malarka krakowska – Ewa Masłowska. Poświęcenia
dokonał Ks. dr Henryk Kościsz. Siostra Kolbena
przygotowała z tej okazji ciekawą inscenizację.
• 7 lipca zamontowano w prezbiterium ołtarza figurę
Syna Bożego – dzieło Pana Józefa Ruchały.
• 15 i 16 sierpnia odbyła się w parafii peregrynacja
Matki Bożej Częstochowskiej.
2001r.
• 15 stycznia zakupiono pola przy ulicy Ruczaj pod
nowy cmentarz parafialny.
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• Decyzją władz zakonnych nastąpiła zmiana sióstr
– Siostra Pelagiusza Badowska, pełniąca obowiązki przełożonej, odeszła na emeryturę, Siostra Kolbena Niewiadomska również przeszła na
emeryturę, Siostra Renata Lachman została przeniesiona do parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Do pracy w naszej parafii zostały skierowane:
Siostra Sylwina Kiełbasa, Siostra Dąbrówka Bycio
oraz Siostra Zygmunta Mataczyńska.
• Staraniem Ks. proboszcza Józefa Janasa oraz
Pana Mariana Kuliga, 18 października rozpoczęto
prace budowlane przy „Ochronce”.
• 31 października odwiedził naszą parafię Pan Marszałek Andrzej Chronowski.
2002r.
• Parafia otrzymała pozwolenie na remont zabytkowego kościoła św. Rocha , została m. in. zakupiona
blacha miedziana na pokrycie dachu.
• Kontynuowano budowę „Ochronki”, prace prowadził pan inż. Janusz Lupa, właściciel firmy „Budeko”.
• Pierwszego września Ks. Paweł Hajduga ze Zgromadzenia Księży Michaelitów odprawił swoją
Mszę Prymicyjną.
• 6 grudnia Ks. Biskup Wiktor Skworc mianował Ks.
Proboszcza Józefa Janasa kanonikiem kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu.
• W grudniu parafia otrzymała pozwolenie na budowę nowego cmentarza parafialnego.
2003r.
• 8 marca Ksiądz Andrzej Liszka poświęcił w kościele
Trójcy Świętej obraz Św. Ojca Pio.
• Trwały prace wykończeniowe przy „Ochronce”. Kierowali nimi Panowie: Janusz Lupa i Marian Kulig.
• 15 maja odbył się srebrny jubileusz (25-lecie) święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Józefa Janasa.
• Ksiądz Grzegorz Olszak decyzja Ks. Biskupa został
przeniesiony do parafii w Żegocinie, na jego miejsce został skierowany do pracy w naszej parafii Ks.
Rafał Stós.
• Decyzją Matki Generalnej i Siostry Prowincjonalnej
Sióstr Służebniczek Dębickich została skierowana
do pracy w parafialnej „Ochronce” Siostra Grażyna
Lupa.

• W marcu rozebrano starą plebanię.

• 1 października Ks. Bp. Wiktor Skworc dokonał uroczystego poświęcenia „Ochronki”.

• W czerwcu sfinalizowano projekt parafialnej
„Ochronki”. Inicjatywa budowy „Ochronki” należała
do Księdza Proboszcza Józefa Janasa.

2004r.
• W kościele Św. Rocha trwały prace konserwatorskie. Prowadzi je Pan Józef Stec.
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• W maju odbył się w „Ochronce” po raz pierwszy
Dzień Rodziny.
• W lipcu prowadzono prace dociepleniowe drzwi
i okien kościoła Trójcy Świętej. Prowadził je Pan Jan
Faron.
• Władze zakonne dokonały zmian personalnych
Sióstr pracujących w naszej parafii – parafię opuszczają Siostry: Sylwina Kiełbasa i Dąbrówka Bycio.
• Do pracy w parafii zostaje skierowany neoprezbiter z Parafii M.B. Bolesnej w Limanowej Ks. Tomasz
Franczak.
2005r.
• Bardzo rozwinął się kult Św. Ojca Pio. Scenariusz nabożeństwa do Ojca Pio opracował Ks. Józef Janas.
• Parafia przyłączyła się do inicjatywy adopcji na odległość. Z ramienia Caritasu akcję prowadzi Pani
Halina Krzykalska.
• 23 maja Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich
obchodził w naszej parafii Ks. dr Henryk Kościsz.
• Trwały kolejne prace konserwatorskie w kościele Św.
Rocha, został odnowiony m.ni. drogocenny krzyż.
2006r.
• Misje parafialne odbyły się w dniach 19-26 marca.
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• Do Łącka zostaje przeniesiony Ks. Tomasz Franczak, na jego miejsce przyszedł neoprezbiter Ks.
Rafał Jagoda.
2008r.
• 13 stycznia zostały wystawione jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z naszej parafii pod kierunkiem Ks. Tomasza Szewczyka i Ks. Rafała Jagody.
• W niedzielę Miłosierdzia Bożego po raz pierwszy
zaśpiewał chór parafialny „Laus Trinitis” założony
przez Ks. Rafała Jagodę.
• W pierwszą sobotę maja wprowadzono nabożeństwo fatimskie, poświęcono także figurkę Matki Bożej Fatimskiej.
• Księża Wikariusze – Ks. Rafał Jagoda i Ks. Tomasz
Szewczyk przygotowali życzenia w 30 rocznicę
święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Józefa Janasa. W imieniu młodzieży i parafii przemawiał Wojciech Cabak.
• W lipcu prowadzono prace dociepleniowe na chórze w kościele Trójcy Świętej. Wykonywał je Pan Jan
Faron.
• Na 16 sierpnia został zakończony remont kościoła
Św. Rocha.

• W czasie wizytacji kanonicznej (w dniach 1 i 2 kwietnia) Ks. Bp. Wiktor Skworc dokonał poświęcenia nowego parafialnego cmentarza.

• Przy dużym zaangażowaniu Pana Mariana Kuliga
rozpoczęto prace budowalne nowego parkingu
przy kościele Trójcy Świętej. Wykonawcą była firma
„Budeko”.

• 27 maja miały miejsce świecenia diakonatu alumnów Jacka Saroty i Tomasza Gomulca. Uroczystość
odbyła się w Łącku.

• Piękną szopkę, z wieloma ruchomymi elementami
wykonał na Święta Bożego Narodzenia Ks. Tomasz
Szewczyk.

• Zgodnie z decyzja Ks. Biskupa Ks. Rafał Stós został
przeniesiony do parafii w Łęgu Tarnowskim, a na
jego miejsce przyszedł Ks. Tomasz Szewczyk.

2009r.
• Od 25 maja do 06 czerwca trwały prace przy malowaniu wnętrza kościoła Trójcy Świętej.

• Zostały zakończone prace przy budowie nowego
cmentarza. Prace wykonała firma „Budeko” inż. Janusza Lupy.

• Przystąpiono do prac przy fontannie znajdującej
się na parkingu kościelnym. Kierował nimi Pan Marian Kulig.

2007r.
• Zaczął funkcjonować nowy cmentarz, na jego zarządcę powołano Pana Jana Farona.

• Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej poprowadzili Ks. Stanisław Majewski i Ks. Kazimierz Michulec,
którzy obchodzili jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

• W dniach 24-28 marca odbyła się renowacja misji
świętych.
• 27 maja Mszę Świętą Prymicyjną odprawili Ks. Jacek Sarota i Ks. Tomasz Gomulec.
• W sierpniu decyzją władz zakonnych S. Zygmunta
Mataczyńska została przeniesiona do Zaborowa,
S. Małgorzata Zima do Jędrzejowa. Na placówkę
w Nowym Sączu – Dąbrowce zostały przydzielone:
S. Rozelina Majcher, S. Sylwina Kiełbasa i dwie Siostry
emerytki: S. Saula Merchut i S. Władysława Kościsz.

• 16 sierpnia , w dniu odpustu Św. Rocha, została
poświęcona fontanna, nowe parafialne dzieło. Poświęcenia dokonał Ks. Michał Olszewski, sercanin
z Laskowej.
• 30 sierpnia odbył się Złoty Jubileusz pobytu Sióstr
Służebniczek w parafii Św. Rocha.
• 14 września zmarł Ks. dr Henryk Kościsz, nasz
Rodak, Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej
w Nowym Sączu, Sędzia Audytor Sądu Diecezjal-

nego w Tarnowie, Pracownik Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie.
• 16 października nauczyciele, młodzież gimnazjalna
i dzieci ze szkoły podstawowej uczciły 31 rocznicę
wyboru na stolicę piotrową Jana Pawła II poprzez
udział w montażu słowno-muzycznym pt. „Wujek
Karol – na ścieżkach wolności.”
2010r.
• 15 maja, dzięki staraniom Księdza Dyrektora Józefa Janasa, rozpoczęły się prace przy rozbudowie
i modernizacji „Ochronki” według projektu Pani
Beaty Smagi. Przedszkole powiększyło się o trzy
oddziały. Rozbudowę prowadziła firma „Budeko”,
prace pilotował Pan Marian Kulig.
• 2 sierpnia władza zakonna przeniosła S. Rozelinę
Majcher do Krakowa, do parafii Św. Rocha przyszła
S. Donatylla Trybuła.
• 26 sierpnia S. Grażyna Lupa została przeniesiona
do Szczurowej, gdzie objęła funkcję przełożonej
oraz dyrektorki tamtejszej Ochronki. Na jej miejsce
przyszła S. Krystyna Jojczyk.
• Ksiądz Rafał Jagoda został skierowany do parafii
Św. Mikołaja w Bochni, zastąpił go Ks. Paweł Pająk,
który pełnił posługę w parafii Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju.
• 1 września ukończono rozbudowę „Ochronki”, zostały
oddane trzy nowe sale dydaktyczne, jadalnia i szatnie.
2011r.
• 16 stycznia przedstawiciele różnych organizacji
i stowarzyszeń naszej parafii wzięli udział we Mszy
Świętej w kościele Matki Bożej Licheńskiej z racji
30-lecia działalności Klubu Inteligencji Katolickiej
w Nowym Sączu.
• Od 10 kwietnia rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii prowadził O. dr Janusz Mółka.
• Postanowieniem zakonu Siostra Donatylla Majcher została przeniesiona do Bochni, na jej miejsce przyszła S. Zofia Trybuła, która podjęła pracę
w „Ochronce” jako nauczycielka. Do zakrystii przydzielono Siostrę Barbarę Ciągło.
2012r.
• Pod koniec wykonano modernizację garaży na
plebanii.
• 4 marca została odprawiona uroczysta Msza Święta
z okazji 125 rocznicy urodzin gen. Brygady Józefa Gizy.
• W lipcu odnowiono elewacja zewnętrzna kościoła
Św. Rocha.

TO JUŻ 25 LAT…
Wszelkie jubileusze bardzo często skłaniają do zadumy, refleksji i wspomnień. Srebrny Jubileusz – 25
lat pracy duszpasterskiej Księdza Prałata Józefa Janasa
w parafii Św. Rocha w Nowym Sączu, jest zatem doskonałą okazją do zastanowienia się nad wydarzeniami, które przeszły już do historii. Historię tę, wspólnie
ze swoim Proboszczem, tworzyli także sami parafianie.
Niektórych z nich poprosiłam więc o sięgnięcie pamięcią do początków pobytu Księdza Prałata w Dąbrówce. Dzisiaj, z perspektywy współtwórców tej historii,
chciałoby się powiedzieć, parafrazując słowa znanej
piosenki: „25 lat minęło jak jeden dzień…”.

Pan Antoni Kurowski:
Z przyjemnością muszę powiedzieć, że od samego początku współpraca z Księdzem Proboszczem
Józefem Janasem układała się nam bardzo dobrze.
Widać było jego ogromne zaangażowanie i poświęcenia dla parafii w czasie budowy nowego kościo-

ła. Od początku umiał sobie zjednać ludzi, zamiast
prosić – dziękował. Często można było usłyszeć z ust
księdza Józefa „Bóg zapłać”. Taką miał metodę i tak
robi do dzisiaj. Zawsze jest uśmiechnięty, życzliwy.
Przy budowie kościoła wszystkich doceniał, począwszy od kierowników, a kończąc na pomocnikach.
Bardzo chętnie włączyłem się w dzieło budowy
kościoła. Wspólnie z panami Władysławem Nowakiem
i Marianem Ramsem bezinteresownie robiliśmy ławki
z drewna dębowego. Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem ze strony Księdza Proboszcza, a także całej parafii.
Pani Maria Mółka ofiarowała nam drugi piecyk olejny,
by w zimne dni było nam cieplej. Ksiądz Proboszcz
każdego dnia żywo interesował się tym, jak nam prace
postępują, przynosił kawę, herbatę i coś słodkiego. Pokazywał zadowolenie z tego, co jest zrobione. Pożartował.
Trzeba powiedzieć, że dzięki swojemu silnemu
charakterowi wiele osiągnął. Jest kapłanem z powołania i poświęcenia dla innych.

Pan Władysław Nowak:
Jako uczeń szkoły podstawowej służyłem w kościółkom św. Rocha jako ministrant. Potem przez
wiele lat należałem do parafii NSPJ. Kiedy przyszła
decyzja o przyłączeniu ulicy Grunwaldzkiej do parafii Św. Rocha, nie byliśmy z tego powodu zadowoleni. Przyzwyczailiśmy się przez wiele lat chodzić
do kościoła kolejowego. Przypominam sobie jednak
swoje postanowienie, że jeśli będzie jakaś robota
przy nowym kościele w Dąbrówce związana ze stolarka, to chętnie pomogę. Bez zbędnej chełpliwości
robiliśmy to, co było słuszne, co umieliśmy najlepiej
robić. Praca przy ławkach dawała mi dużo satysfakcji, wykonywałem ją na Bożą chwałę. Jeździliśmy na
budowę na rowerach codziennie o godzinie ósmej,
a wracaliśmy koło 17.00.
Ksiądz Józef Janas nie miał do nas żadnych
uwag, karmił nas bułeczkami i kawą. Nigdy nikogo
nie obraził, był i jest porządnym człowiekiem.
Teraz jesteśmy zadowoleni, że mamy taki piękny
kościół.

Pan Marian Rams:
Nie byłem osobą wiodącą, tylko pomocą dla
pana Kurowskiego i pana Nowaka przy wykonywaniu ławek do nowego kościoła. Pan Antoni Kurowski
był dowódcą.
Ksiądz Józef dbał o nas najlepiej jak potrafił. Ciągle pytał, czy nam czegoś nie brakuje. Odnosił się do
nas z szacunkiem, dziękował i prosił o dalsza pracę.

Pani Dorota Bębenek
Księdza Józefa Janasa poznałam w końcowych
klasach szkoły podstawowej na lekcjach religii, która
jeszcze wtedy nie była w ramówce podstawy programowej. Zajęcia te odbywały się w salce katechetycznej mieszczącej się przy starej plebanii. Z dużą przyjemnością muszę stwierdzić, że religia była dla mnie
lekcją niezwykłą i to pod paroma względami. Po
pierwsze i chyba najważniejsze, Ksiądz Józef potrafił
zainteresować nas treściami religijnymi. Zaznajamiał
nie tylko z prawdami wiary, ale także w interesujący
sposób opowiadał o postaciach, które kształtowały
wtedy naszą osobowość, wartości, postawy. Doskonale pamiętam historie życia ojca Jana Beyzyma,
Karoliny Kozkówny czy Matki Teresy z Kalkuty. Pamiętam także, iż nietypową metodą nauki religii było
pisanie wypracowań na problematyczne tematy, które
zmuszały do refleksji i wydobywały z nas, uczniów,
ciekawe rysy światopoglądowe. Nie będzie przesadą,

jeśli dodam, ze Ksiądz Józef miał duży pedagogiczny
talent. Nawet najbardziej „odporni” na wiedzę koledzy systematycznie i z dużym zapałem uczyli się
pamięciowego katechizmu, który trzeba było zdać
przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Cały
sekret polegał chyba na tym, że zawsze można było
liczyć na pochwałę i uśmiech zadowolenia naszego
katechety. Ksiądz Józef doceniał nawet najmniejsze postępy, dopingował do dalszej pracy, a kiedy
sytuacja tego wymagała – sugestywnie napominał
i zachęcał do poprawy. Egzamin do bierzmowania
zdaliśmy celująco. To „zaprzyjaźnienie się” z religią
i naszym katechetą było raczej odwzajemniane, bo
często dziś możemy usłyszeć dumę w głosie Księdza
Józefa, gdy mówi o nas „moi uczniowie”.
Zafascynowanie religią przerodziło się później
w udział w grupie oazowej. Ksiądz Józef Janas z dużym entuzjazmem prowadził w naszej parafii oazy
młodzieżowe. W jednym czasie działało nawet kilka
grup. Owocowało to pięknie przygotowanymi mszami młodzieżowymi, całą oprawą: komentarzami na
początek mszy i rozesłanie, modlitwą wiernych, darami ofiarnymi. Oaza włączała się także aktywnie
w prowadzenie Różańca czy Drogi Krzyżowej. Przypominam sobie także jedną z wycieczek, jakie Ksiądz
Józef przygotował dla oazy – pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pojechaliśmy pociągiem, pełni
entuzjazmu i radości, że możemy spędzić cały dzień
ze znajomymi. Przeszliśmy po dróżkach, rozważaliśmy Słowo Boże i wcale nam nie przeszkadzało, że
sypał mokry śnieg, chociaż był to maj i na takie anomalia pogodowe zupełnie nie byliśmy przygotowani.
Wielu z nas utkwiły chyba w pamięci – zainicjowane przez Księdza Proboszcza – wspaniałe spotkania
opłatkowe, które poprzedzały kilkutygodniowe przygotowania. Były choinki, stroiki, kolędy, skecze i pyszne ciasta wypiekane przez nasze mamy. Wspomnienia
te do dzisiaj są żywe, niejednokrotnie przywoływane
wywołują błysk w oku oraz tęsknotę za tym, co minęło.
Dzisiaj, z punktu widzenia rodzica, mogę powiedzieć, że dobro młodego człowieka, tego, który dopiero wkracza w świat, szczególnie leży Księdzu Proboszczowi na sercu. Stąd pomysł Ochronki, przedsięwzięcia, które służy parafii, a szczególnie młodym
rodzinom. Dla rodziców ogromnie ważne jest, by ich
dzieci – najcenniejszy skarb, jaki mają –powierzyć
we właściwe ręce. Nowoczesne przedszkole im. Bł.
Edmunda Bojanowskiego, które przede wszystkim
wychowuje nasze dzieci, spełnia oczekiwania nawet
tych najbardziej wymagających. Mamy do niego zaufanie, którego gwarancją są uśmiechnięte twarze naszych pociech.

Pan Jerzy Sarota
O wielu sytuacjach, zdarzeniach, jakie miały
miejsce przeszło dwadzieścia lat temu już się nie
pamięta, ale do dziś pozostało miłe wspomnienie
związane z osobą Księdza Proboszcza Józefa Janasa
z tamtego okresu. Jedna z pierwszych myśli, która
pojawia się, gdy wspominam czasy, kiedy kończyłem średnią szkołę, to wprowadzenie przez księdza
Józefa młodzieżowych Mszy Świętych. Wcześniej
odprawiane one były w naszej parafii dość sporadycznie. Wspólnie z księdzem Janasem ustaliliśmy,
że młodzież będzie się gromadziła na swoich mszach
dwa razy w miesiącu – w pierwszy i trzeci piątek.
Było to dla nas ważne, ponieważ czasy, w jakich żyliśmy, nie należały do łatwych. Szukaliśmy, zwłaszcza
ci, którzy zaczynali powoli dorosłe życie, jakiegoś
oparcia i stałych wartości. Na Mszach młodzieżowych gromadziło się naprawdę sporo osób. Cieszyłem się, że mogłem z zespołem przygotowywać na
nie oprawę muzyczną. Organizowaliśmy próby i staraliśmy się ciągle poszerzać swój repertuar o nowe
piosenki religijne.
„Niespokojny duch” Księdza Józefa przejawiał
się także m. in. w cokwartalnym przygotowywaniu
z młodzieżą okolicznościowych adoracji. Tematyka
była różna: Matka Boża, papież Jan Paweł II, dzieci nienarodzone, Ojczyzna. Rozważania przeplatano
wierszami i piosenkami. Nastrój, który towarzyszył
nam wtedy, w drewnianym kościółku Św. Rocha, był
niepowtarzalny.
Później przyszła budowa nowego kościoła, o której można by długo opowiadać. Do dziś mam przed
oczami, jak jednego popołudnia, gdy frekwencja na
placu budowy nie była zbyt imponująca, Ksiądz Proboszcz, pomimo tego, że przyjechał ze szkoły i był
dość zmęczony, nie wahał się zakasać rękawy i wziąć
do rąk łopaty. Razem wrzucaliśmy cement do betoniarki i mieszaliśmy beton. Planowane prace musiały
zostać zrobione.
Dziwne i śmieszne może wydawać się dzisiaj,
że „Maluch” Księdza Józefa służył mu nie tylko jako
środek do przemieszczania się, pełnił on także funkcje dostawcze. Ksiądz Proboszcz przewoził nim, co
się tylko dało. Kiedyś dowiózł na budowę nawet kilka rolek papy, które jakimś cudem zmieściły się na
tylnym siedzeniu.
Ksiądz Józef wykazywał również duże zdolności menedżerskie. Byłem przy rozmowach, jakie
w Bielsku Białej prowadził z firmą, która do nowego
kościoła miała wykonać okna i drzwi. Potrafił wynegocjować niezłą umowę, co wymagało sporej znajomości tematu. Dodatkową trudność stanowił fakt, że

sprawy załatwiało się na miejscu, nie telefonicznie
czy drogą elektroniczną.
Dawniej nasze kontakty były częstsze. Ksiądz
Józef lubił, gdy go ktoś odwiedzał, nawet, jeśli była
to wizyta niezapowiedziana. Nigdy nie dał odczuć, że
się mu przeszkadza. To naprawdę wyjątkowy człowiek, mamy szczęście, że Ksiądz Biskup skierował
go właśnie do naszej parafii.

Pani Urszula Pietrzak
Po raz pierwszy zetknęłam się z Księdzem Józefem przy porządkowaniu jego mieszkania, a właściwe domku pana Jana Kuliga, w którym miał zamieszkać. Wraz z grupą młodzieży sprzątaliśmy nowe lokum Księdza Janasa i już wtedy dał się nam poznać
jako osoba energiczna i życzliwa innym.
Nierozerwalnie z postacią Księdza Józefa wiążą
się miłe wspomnienia lat młodzieńczych. Pamiętam
oczywiście Msze Święte młodzieżowe, spotkania
andrzejkowe, opłatkowe, a nawet imieninowe, którym sprzyjała przyjazna atmosfera i dobra zabawa.
Organizowaliśmy również ogniska, na polanie, przed
lasem, w których uczestniczył Ksiądz Proboszcz. To
wszystko bardzo nas, młodych ludzi, ze sobą integrowało. Znajomości i przyjaźnie, jakie wtedy zawiązywaliśmy trwają nieraz do dzisiaj. Ważnym wydarzeniem w okresie Świąt Bożego Narodzenia było dla
nas kolędowanie do Księdza Józefa. Każdy starał się
wtedy dobrać odpowiedni, kolędniczy strój, by nie
tylko zachować tradycje, ale także trochę się pośmiać.
Naszym nieodłącznym atrybutem niemal wszystkich spotkań była gitara. Wspólny śpiew to ogromna pasja, której potrafiliśmy się bez reszty oddawać.
Próby zespołu trwały po kilka godzin, często kończyły się ożywioną dyskusją. Prawie zawsze przyłączał
się do niej Ksiądz Józef, który przychodził do nas
z cukierkami czy innymi słodyczami.
Ksiądz Józef umiał także zorganizować młodzież
przy budowie kościoła. Niejednokrotnie brałam aktywny udział w czyszczeniu drutu z rdzy czy rozładowywaniu transportu cegieł.
Do dzisiaj uważam, ze Ksiądz Proboszcz jest dobrym organizatorem, potrafi współpracować z ludźmi. W ochronce panuje zawsze miła, rodzinna atmosfera, co niewątpliwe przekłada się na fakt, że dzieci
czują się w niej dobrze.

Ksiądz Jacek Sarota
Ks. Prałata pamiętam od najmłodszych lat, najpierw jako wikariusza, a następnie jako Proboszcza
naszej parafii. Od samego początku jego pobytu

w Dąbrówce nasze drogi łączyły się i przeplatały
na różnych ścieżkach życia religijnego i duszpasterskiego. Pamiętam moją pierwszą z nim rozmowę,
było to podczas wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”. Choć miałem zaledwie kilka lat pamiętam,
że Ks. Proboszcz nie miał problemu z nawiązywaniem kontaktów z parafianami. Rozmawiał z każdym z domowników: z babcią, rodzicami i moim rodzeństwem. Gdy przyszła moja kolej, ks. Proboszcz
( a wówczas wikary) zapytał mnie czy chciałbym
zostać ministrantem. Oczywiście zgodziłem się. To
był początek mojej przygody i bliższego uczestnictwa życiu grup i wspólnot formacyjnych naszej
parafii. Jako ministrant, lektor oraz animator grup
młodzieżowych zawsze mogłem liczyć na jego pomoc, bo chętnie jej udzielał i popierał wszelkie inicjatywy młodzieżowe.
Wiadomo, że rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, a rodzina jest pierwszym domowym Kościołem każdego dziecka. Jednak poza rodziną na
drodze wiary i – jak się okazało na moim przypadku
– powołania kapłańskiego ważną rolę odgrywa wzór
kapłańskiego życia. Taki wzór zawsze miałem w osobie Ks. Prałata. To on przecież dawał mi cenne wskazówki u początków seminaryjnej drogi. Na pierwszą
rozmowę do seminarium pojechałem właśnie z nim…
Również przez lata mojej seminaryjnej formacji mogłem zawsze liczyć na pomocną dłoń Ks. Proboszcza.
Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy duszpasterskiej
w parafii Św. Rocha, życzę księdzu Prałatowi błogosławieństwa Bożego, dalszych sukcesów duszpasterskich i dużo siły do kierowania naszą parafią. Nie
jest to z pewnością łatwe zadanie, ale z Bożą pomocą
i opieką Matki Bożej można osiągnąć naprawdę wiele, o czym, jako parafianie, mogliśmy się niejednokrotnie przekonać.

Pani Albina Król
Pracowałam w kuchni dla Księdza Proboszcza
przez 20 lat. Wykonywałam swoje obowiązki z zadowoleniem i przyjemnością. Ksiądz Prałat zawsze
umiała okazać wdzięczność, starał się utrzymywać
na plebani prawdziwie przyjazną atmosferę.
Ksiądz Józef jest kapłanem o dużej kulturze osobistej. Nigdy nie czekał na honory, to on się pierwszy
kłaniał i potrafił okazać ludziom szacunek.

Pan Andrzej Klag
Przez 5 lat byłem majstrem przy budowie kościoła Trójcy Świętej. Czasy, w których powstawała w naszej parafii świątynia nie były łatwe. Mimo to, dzięki

parafianom, którzy przychodzili do budowy, pracowało się dobrze.
Przy wznoszeniu kościoła i plebani Ksiądz Proboszcz okazał się naprawdę dobrym gospodarzem.
Wszystkie sprawy formalne załatwiał osobiście, pokonując swoim maluchem niezliczone kilometry. Samochód ten służył mu nawet do przywożenia przeróżnego materiału na budowę.
Gospodarność i uczynność cechują do dziś naszego Proboszcza. Zawsze można liczyć na jego pomoc
i wsparcie.

Pan Józef Ruchała
Od samego początku mija znajomość z Księdzem
Józefem opierała się na tym, co robię. Kiedy jeszcze
w stodole u brata rzeźbiłem ołtarz do kościoła Trójcy
Świętej, Ksiądz Józef bardzo często do mnie przychodził i opowiadał o swoim ojcu, który był uzdolniony
plastycznie. Stąd chyba wzięło się u Księdza Prałata
zafascynowanie rzeźbą. Podczas tamtych spotkań snuliśmy też plany, co do zagospodarowania wnętrza kościoła, robiliśmy wstępne projekty na kolejne figury.
Rzeźba jest moją wielką pasją, daje mi dużo satysfakcji, czuję wręcz potrzebę rzeźbienia. Nie zawsze
jednak jest to praca pozbawiona kłopotów i trudności.
Do powstania ołtarza potrzeba było dosyć dużo odpowiedniego drewna – lipy. Wspólnie z Księdzem Józefem jeździliśmy do parafian i znajomych księży w jej
poszukiwaniu. W końcu udało się znaleźć piękne lipy
u państwa Popielów mieszkających przy ulicy Zyndrama. Ofiarowane lipy były suszone i przygotowane
do rzeźby.
Ksiądz Józef zaimponował mi przede wszystkim
swoją gospodarnością. Na początku swojej działalności uporządkował sprawy majątkowe parafii. Odszukał działki, które należały do parafii, a zostały zajęte
przez zakłady przemysłowe. Umiejętnie wyegzekwował należne odszkodowanie, zaś za uzyskane pieniądze zakupił blachę miedzianą na pokrycie dachu
kościoła. Mądrością, operatywnością, a nie ciągłymi
ponagleniami parafian zdobywał fundusze na budowę
kościoła. Zachęta, dobre słowo owocowało stokroć
bardziej, dlatego na ofiarność i pomoc ze strony parafii zawsze mógł liczyć.
Podczas pielgrzymek do Gidel, Częstochowy, Lichenia, dał się poznać jako człowiek z dużym poczuciem humoru. Kazał wziąć na drogę gitarę i ochoczo
włączał się we wspólny śpiew.
Do dzisiaj współpracujemy na płaszczyźnie wystroju kościoła. Ksiądz Józef jest zadowolony ze
wszystkich rzeźb, zapewniając, że każda następna
jest lepsza poprzedniej. Jego uznanie i chęć uczestni-
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czenia w tym, co tworzę, mogą świadczyć o tym, że
ma prawdziwe artystyczną duszę.

Pan Piotr Konstanty
Miałem 17 lat, gdy Ks. Józef Janas przyszedł
do parafii. Ujmując sytuację dość dosadnie, można powiedzieć, że młodzież z Dąbrówki plątała się
wtedy po różnych wspólnotach religijnych w całym
mieście. Niektórzy uczęszczali na spotkania młodzieżowe do Kościoła Kolejowego, inni do parafii przy
Białym Klasztorze. Ksiądz Józef, czerpiąc z ducha
modlitwy Jana Pawła II, potrafił zatrzymać młodych
ludzi w kościółku Św. Rocha. Modlitwa, praca, pogodne usposobienie Ks. Prałata były tymi czynnikami, jakie spajały nas wtedy i czyniły z nas prawdziwą
wspólnotę, chciałoby się powiedzieć pokolenie JP II.
Mottem, zasadą postępowania Księdza Proboszcza
zawsze były, tak często przez niego wypowiadane,
słowa: „Radosnego dawcę Pan Bóg miłuje”. Plebania
zawsze była i nadal jest otwarta dla młodzieży, dla
Honorowej Straży Grobu Pańskiego.
Choć hierarchizacja nigdy nie była obca także Kościołowi, Ksiądz Józef nie budował wokół siebie barier,
starał się, by każdy odnalazł w Kościele swoje miejsce.
Nigdy do niczego nie zmuszał, ale dyskretnie proponował. Tak było w przypadku służby ołtarza, grup oazowych, a nawet budowy kościoła Trójcy Świętej. Wiele
razy powtarzał: „Dobrze, że jesteście, że pomagacie,
budujecie przecież ten kościół dla siebie”.
Ksiądz Prałat ze szczególna czcią odnosił się do
symboliki Trójcy Świętej. Jest ona widoczna w dziełach, których dokonał w naszej parafii, a Jej błogosławieństwo towarzyszy Księdzu Józefowi nieustannie
w czasie pracy, nauczania i całego życia kapłańskiego. Swoje powołanie traktuje zresztą jako dar, a nie
zawód. Czuje się powołany do służby Bogu i ludziom. Szukając w ludziach dobra, zapomina o złu
i słabościach.
Zasady życia, według Bożych Przykazań
i Ewangelii Ksiądz Józef wyniósł z domu. To rodzina
ukształtowała niezłomność przekonań Księdza Józefa, słowa religijnej piosenki – „Nie zdejmę krzyża
z mojej ściany, nie wyrwę go z sumienia” – mogłyby
posłużyć za charakterystykę jego postaw. Pamiętam,
jak opowiadał – dając w ten sposób świadectwo wiary, że jego mama walczyła, by nie zdejmować krzyży
ze szkolnych ścian i miała z tego powodu duże nieprzyjemności.
Nie będzie przesadnym stwierdzenie, że Ksiądz
Prałat stworzył pomost miedzy teraźniejszością
a przeszłością i przyszłością. Ma to wyraz między innymi w nieustannej trosce o zabytkowy kościół Świę-
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tego Rocha, w powstaniu w parafii nowego cmentarza, parkingu, „Ochronki”. Wszystko to sprawia, że
Św. Roch w Nowym Sączu może być uznawany za
parafię XXI wieku.

Pan Marian Kulig
25 lat temu nie było mi dane powitać Ks. Józefa, który został skierowany do naszej parafii z misją budowy nowego kościoła p.w. Trójcy Świętej.
Przebywałem wówczas za granicą, a o pojawieniu
się nowego Księdza dowiedziałem się od żony Iwony. Pierwszy raz spotkałem Księdza Józefa w grudniu 1987 r. u nie żyjącego już sąsiada Aleksandra
Borowskiego, który czynnie włączył się w budowę
nowego kościoła od samego początku. Od tamtego
czasu moje kontakty z Księdzem Józefem zaczęły
się zacieśniać i trwają do dziś.
Pamiętam początki budowy kościoła Trójcy Świętej – głębokie wykopy pod ławice, padający deszcz
i brodzącego w błocie w wysokich gumowcach Księdza Józefa. Ksiądz głównie zajmował się organizacją robót, ale często włączał się do prac fizycznych
takich jak gaszenie wapna, mieszanie betonu czy
wylewanie ławic. W miarę upływu czasu organizacja
budowy stawiała coraz wyższe wymagania. Przypominam sobie, jak w okresie „szalejącej” inflacji,
braku materiałów budowlanych, pojechałem z Księdzem Józefem do Chęcin w celu sfinalizowania zakupu marmuru na posadzkę. Na miejscu okazało
się, że marmuru nie ma i nie wiadomo kiedy będzie,
a kwota zabezpieczająca zakup całej posadzki za kilka dni może starczyć tylko na jej połowę, a może nawet na mniej. Co zrobił Ksiądz „menadżer” w takiej
sytuacji? Przedstawił mnie jako swojego prawnika,
który ma skutecznie wyegzekwować dotychczasową umowę i sfinalizować zakup całości marmuru za
wcześniej umówioną kwotę. Negocjacje były trudne, trwały długo, ale zakończyły się powodzeniem.
Marmur dojechał na budowę i został ułożony przez
fachowca sztuki kamieniarskiej Adama Kołodzieja.
W tamtym okresie głównie zajmowałem się
robotami elektrycznymi, ich nadzorem i organizacją. Współpracowałem z nie żyjącym już sąsiadem
Leszkiem Wróblem. Leszek był etatowym pracownikiem-elektrykiem tej budowy, bardzo lubianym
przez Księdza Józefa. Często też współpracowałem
ze znakomitym cieślą, (św. p.) panem Stanisławem
Cabałą i Jerzym Janiszem – kierownikiem budowy,
oraz Heleną Marczyk, moją ciocią, etatową kucharką na budowie kościoła. Ksiądz Józef, który z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w naradach budowy, zawsze szanował decyzje uzgodnione przez
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fachowców w danej branży. Najważniejszym zadaniem Księdza w toku budowy była jej organizacja
i zabezpieczenie finansów, które w tylko sobie znany
sposób potrafił pozyskać.
Po zakończeniu budowy kościoła Trójcy Świętej pojawiły się nowe wyzwania: remont kościółka
św. Rocha i budowa nowego cmentarza parafialnego. Ksiądz Proboszcz krok po kroku odnowił nasz
parafialny zabytek, zaczynając od wymiany dachu,
malowania elewacji, konserwacji kasetonowego
stropu. Zlecił również odnowienie ołtarza, Jezusa
ukrzyżowanego, Piety, sztandarów, obrazów i innych zabytkowych przedmiotów. Kościół św. Rocha jest perełką na szlaku drewnianych zabytków
Małopolski, nic dziwnego, że bardzo często młode
pary zawierają w nim związki małżeńskie, a w okresie letnim odbywają się cotygodniowe msze święte
wieczorne.
Po szczegółowych analizach i konsultacjach,
Ksiądz Józef z zapałem rozpoczął procedurę budowy
nowego cmentarza parafialnego. Zlecił koncepcję budowy, badania geologiczne, projekt i wykupił grunty.
W niedługim czasie, ukończył budowę nowoczesnego cmentarza i zaprasił do jego poświęcenia Księdza
Biskupa Józefa Skworca. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i otwartości Księdza Proboszcza cmentarz służy nie tylko parafianom.
Po wizycie Jana Pawła II na Sądeckiej Ziemi Ks.
Proboszcz na jednym ze spotkań Rady Duszpasterskiej zaproponował upamiętnienie tego szczególnego wydarzenie pomnikiem – żywym pomnikiem –
„Ochronką”. Jej celem jest opieka nad małymi dziećmi, ich ochrona i wychowanie w duchu katolickim.
Ciekawostką w przygotowaniu „planu budowy
Ochronki” był fakt, że w urzędniczym pojęciu, słowo „Ochronka” nie występuje. Aby zrealizować cel,
konieczne było wznowienie postępowania procedur,
zmianę nazwy „Ochronka” na Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka”. Niestety, powyższe postępowanie opóźniło budowę o prawie cały rok.
Dzięki konsekwencji Księdza Proboszcza
„Ochronka” powstała, została rozbudowana i od początku cieszy się dużą popularnością, wychowując
dzieci nie tylko z parafii, ale i całego Nowego Sącza.
Współpraca z Księdzem Kanonikiem jest prawdziwą przyjemnością gdyż jej owocem jest wiele dobra na dziś i przyszłych pokoleń.

Pan Antoni Ruchała
25 lat temu, gdy Ksiądz Dziekan Zenon Rogoziewicz instalował na Pasterza Naszej Parafii młodego, pełnego energii i pomysłów kapłana Ks. Jó-
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zefa Janasa, byłem przy ołtarzu wykonując funkcję,
którą mi wówczas powierzył.
Tak więc mogę powiedzieć, że od pierwszych godzin stałem przy naszym Proboszczu nie tylko w sensie fizycznym, ale co ważniejsze zawsze, gdy trzeba
było stanąć w obronie jego ambitnych celów, które
chciał realizować dla dobra naszej parafii.
Tych potrzeb było mnóstwo, ponieważ przejął
parafię na osiedlu, w którym przybywało mieszkańców, a mały kościół Św. Rocha sam wymagający gruntownego remontu nie mógł już pomieścić
uczestników mszy św. i nabożeństw.
Stara zawilgocona plebania z wszędzie obecnym
grzybem nie nadawała się do remontu, a i zdrowiu też
nie służyła. Taki był początek probostwa Ks. Józefa Janasa – skromny, wręcz biedny.
Ale już wówczas widziałem kapłana, z którego
emanował zapał, stawiającego sobie cele, które po
ludzku sądząc nie były możliwe do zrealizowania.
On – mało, że je realizował, to zaraz podejmował
jeszcze trudniejsze, z wyprzedzeniem wpisujące się
w potrzeby parafian. (Wystarczy, że wymienię cmentarz i ochronkę).
Wszystkie te plany, zamierzenia, prace i dzieła
były omodlone, dlatego Bóg je błogosławił i wspierał
siły Pasterza naszej parafii.
Przez wiele lat, pełniąc funkcję w Radzie Duszpasterskiej, poznałem mnóstwo problemów, którymi żyła
parafia i sposób ich załatwiania przez Księdza Proboszcza Józefa Janasa. Muszę w tym miejscu zaświadczyć,
że w najtrudniejszych sprawach zło dobrem zwyciężał
i to zawsze budziło mój szacunek i uznanie.
Rozliczne inwestycje, które były realizowane w parafii, wymagały ogromnych nakładów finansowych i tu
miałem okazję poznać jaki dar posiada Ks. Prałat w takim ich pozyskaniu, aby nie były obciążeniem dla parafian i bez konieczności ogłaszania składek.
Zawsze ze wzruszeniem wspominam dzień 25
czerwca 1995r., w którym Ordynariusz diecezji Ks.
arc. Józef Życiński konsekrował nowy kościół i poświęcał plebanię. Wówczas w imieniu parafii w asyście zacnych parafian już Ś/p Stefana Ludwika Kościsza oraz Antoniego Kurowskiego dziękowałem
Dzisiejszemu Jubilatowi za to wielkie dzieło.
Było to dla mnie ogromne przeżycie, a zarazem
satysfakcja, że w paru zdaniach mogłem wyrazić
wdzięczność wszystkich parafian.
Pan Bóg przydzielając ludziom talenty w szczególny sposób zadbał o naszego Ks. Prałata Józefa Janasa. Dobrze się stało, że tych talentów nie zakopał,
ale wielokrotnie na naszych oczach i na naszej ziemi
je pomnożył.
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Trudno w kilku zdaniach zamknąć okres 25 lat
probostwa Ks. Prałata Józefa Janasa. Na pewno wspomnienia innych parafian odsłaniają kolejne jego piękne karty. Ten okres wymaga szerszego opracowania,
dlatego na pewno stanie się w przyszłości tematem
prac studentów z naszej parafii.
Dzisiaj, gdy świętujemy piękny jubileusz – 25 lat
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probostwa Ks. Prałata Józefa Janasa życzę, aby Trójca Przenajświętsza dalej Mu błogosławiła obdarzając zdrowiem i innymi potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza, patron Św. Józef i patron parafii
Św. Roch otaczali Go opieką każdego dnia.
Ad multos annos Drogi Jubilacie.

Ks. dr Jerzy Zoń

Owocne doświadczenia

Minęło już dziewiętnaście lat od momentu kiedy
zakończyłem trzyletni okres mojej pracy duszpasterskiej w parafii pw. Św. Rocha w Nowym Sączu
i wyjechałem na studia do Rzymu. Parafia św. Rocha była moją pierwszą placówką po święceniach
kapłańskich, a jej Proboszcz – ks. Józef Janas
był moim pierwszym proboszczem. Owe trzy lata
minęły szybko i pracowicie, ale wspominam je zawsze ze wzruszeniem, jako czas radosnego uczenia się duszpasterstwa i doświadczenia radości bycia kapłanem. Jako młody ksiądz przyglądałem się
uważnie mojemu proboszczowi, by jak najwięcej
zaczerpnąć z jego doświadczenia i sposobu prowadzenia duszpasterstwa. Dziś ciągle korzystam
z tego, co widziałem w Nowym Sączu i muszę podziękować Księdzu Józefowi za wszystko, czego
się mogłem od niego nauczyć.
Z podziwem patrzyłem na jego pracowitość.
Chociaż był to intensywny czas prowadzenia
budowy kościoła parafialnego, to nigdy z tego
powodu nie cierpiało duszpasterstwo. Ks. Józef
wiedział i powtarzał, że istota prowadzenia parafii
nie polega na budowaniu materialnym – skądinąd
ważnym – ale na budowaniu żywej wspólnoty.
Sądzę, że ta priorytetowa zasada duszpasterska
dodawała mu sił, by w okresie budowy kościoła
powstawały nowe grupy apostolskie, by wprowadzać nowe formy modlitwy (np. Koronka do Miłosierdzia Bożego), by głosić często i przy różnych
okazjach homilie i kazania, by zapraszać ciągle
nowych, znanych i sprawdzonych kaznodziejów.
Wracając do głoszenia Słowa Bożego – jednego z najważniejszych zadań kapłańskich – Ks.
Prałat Józef był i jest wybitnym kaznodzieją, który
mówił często, treściwie i w bardzo jasny sposób.
Ciągle powtarzał: nie mówmy do tych, których nie
mamy w kościele. Za tą zdolnością homiletyczną stała jednak solidna praca. Ksiądz Józef dużo
czytał i zawsze do kazań się przygotowywał. Pamiętam, że na jego biurku zawsze znajdowały się

liczne książki i pomoce homiletyczne.
Ceniłem sobie bardzo wspólną modlitwę. Odmawialiśmy czasami z Księdzem Proboszczem
wspólnie brewiarz. To budowało wspólnotę kapłańską na plebani.
Wielką nauką dla mnie było świadectwo miłości chrześcijańskiej wobec chorych. Regularne
odwiedziny, możliwość skorzystania z sakramentów, paczki na św. Mikołaja, specjalne nabożeństwa dla nich, organizacja Dnia Seniora. Ks. Józef
troszczył się bardzo o tych, o których najbliżsi czasami już trochę zapominali. Seniorzy byli wdzięczni i bardzo Proboszcza szanowali i kochali.
Podziwiałem także pasje Księdza Józefa do
katechizowania. Jego katecheza nigdy nie męczyła. Nie było też dla niego trudnej młodzieży.
Wszystkich kochał i wszystkich potrafił zmobilizować do słuchania.
Ksiądz Prałat Józef budował mnie zawsze
swoją wyjątkową gościnnością i serdecznością
zarówno wobec kapłanów, jak i świeckich. Kiedy
ktoś zapukał do drzwi plebani, niezależnie od pory,
Ks. Proboszcz wychodził uśmiechnięty, zapraszał
do środka, rozmawiał, doradzał, nigdy nie okazywał, że jest konkretnym spotkaniem zmęczony.
Jego spotkania z ludźmi nie nużyły. Był proboszczem, który zawsze służył i dla każdego miał otwarte serce i gotowy był poświęcić swój czas.
W tym roku mija dwadzieścia pięć lat duszpasterzowania Ks. Prałata Józefa Janasa w parafii
św. Rocha w Nowym Sączu. Napisałem te kilka
myśli by podziękować mojemu Proboszczowi za
wiele dobra, jakiego doświadczyłem przez trzy
lata pracy w Nowym Sączu. Pragnę także pogratulować Ks. Józefowi dzieł, których dokonał
razem z parafianami w parafii św. Rocha, dzieł
duchowych i dzieł materialnych. Na koniec gratuluję także parafianom wspaniałego Proboszcza
i dobrego gospodarza.
Zebrała Dorota Bębenek
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WSPOMNIENIA O POCZĄTKACH GLORII TIBI TRINITAS
O żywej kronice Parafii św. Rocha w Dąbrówce gazetce
parafialnej Gloria Tibi Trinitas poprosiłam o wspomnienia Pana Józefa Lasyka, który od pierwszego numeru
tego kwartalnika parafialnego przez 20 lat ukazywania
się Glorii pracował w zespołach redakcyjnych i współredagował tą gazetkę, zwaną też biuletynem parafialnym.
D.B. Panie Józefie, przypomnijmy parafianom Dąbrówki,
kiedy i jak powstała gazetka Gloria Tibi Trinitas – Chwała
Trójcy Świętej ?
J.L. Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej ukazał się
drukiem w 1993 roku, czyli jeszcze w poprzednim wieku.
Jego inicjatorem i pomysłodawcą był nasz Proboszcz ks.
Józef Janas. Jak pamięcią sięgam wówczas jeszcze nie było
nowej plebanii i trwała budowa nowej świątyni na chwałę
Trójcy Świętej. Jak wszyscy parafianie pewno pamiętają
ks. Proboszcz bardzo dbał i troszczył się z pomocą Bożą
o budowę nowej świątyni, ale na sercu leżała mu też integracja duchowa parafian i całej parafii, która w tamtym
czasie uległa poszerzeniu o mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej. Pamiętam też, że pierwsze nasze spotkanie redakcyjne
miało miejsce jeszcze na starej plebanii przy ul. Dąbrówki,
a uczestniczyli w nim ks. Proboszcz i ks. katecheta Waldemar Patulski. Zastanawialiśmy się wspólnie, czy jest potrzeba wydawania gazetki parafialnej, kto mógłby ją redagować, jaki kształt ma Gloria przyjąć, w jaki sposób i w jakiej szacie będziemy ją redagować i kolportować ?
D.B. Kto wyznaczał te kierunki dla Glorii, kto był inspiratorem pomysłów i rozstrzygnięć na te ważne pytania
i problemy ?
J.L. Założycielem gazetki i duchowym przewodnikiem począwszy od pierwszego zespołu redakcyjnego i pierwszego
numeru Glorii i następnych zespołów redakcyjnych w kolejnych latach wydawania biuletynu był przez całe 20 lat ks.
Józef Janas. To on sformułował dla nas jako redakcji gazetki cele dla Glorii takie jak: szerzenie wśród parafian słowa
Bożego za pomocą słowa pisanego, budowanie pogłębionej
formacji katolickiej opartej na lepszym rozumieniu Pisma
Świętego, zapewnienie lepszej komunikacji i przepływu
informacji w obszarze parafii oraz propagowanie wartości
chrześcijańskich, wychowawczych i patriotycznych o charakterze narodowym i lokalnym. Pomocą w nadaniu kierunków Glorii służył nam też nieodżałowany prałat ks. dr Henryk Kościsz z kurii biskupiej, który jako mieszkaniec Dąbrówki żywotnie interesował się naszym wydawnictwem.
D.B. Czy na przestrzeni 20 lat ukazywania się Glorii gazetka
ewaluowała i zmieniała się. A jeśli tak – to jak?
J.L. Tak zmieniała się, ale cały czas była wierna wartościom,
na których była oparta a przewodnik redakcji w osobie ks.
Proboszcza czuwał byśmy w jej redagowaniu nie zbłądzili. To on był organizatorem wszystkich spotkań i narad redakcyjnych, podsuwał i podpowiadał pomysły i ciekawe do
opracowania tematy, pomagał zdobyć i dotrzeć do dokumen-

tacji źródłowej, a przez dobrą atmosferę w zespole zachęcał
i mobilizował nas wszystkich do twórczej pracy nad kolejnymi artykułami do gazetki. Z różnych względów zmieniały
się zespoły redakcyjne i zmieniała się treść i szata graficzna
biuletynu, ale myśl przewodnia Glorii, aby promować dobre
postawy i wzorce, aby integrować parafian Dąbrówki i aby
poszerzać wiedzę religijną i historyczną o regionie, mieście
i naszej małej ojczyźnie zawsze nam w redakcji towarzyszyła i przyświecała. Dlatego z inspiracji przewodnika redakcji
nie zapominaliśmy napisać o zasłużonych dla parafii sądeczanach z Dąbrówki, jak np. o ks. Michale Kucu, ks. Adamie
Stachoniu, czy też o poecie Piotrze Krzykalskim. Oczywiście są to tylko przykłady chlubnych postaci naszych krajan,
o których opiewały strony naszego parafialnego biuletynu.
Jak już ogłaszaliśmy na łamach Glorii wszystkie 70 numerów tego kwartalnika parafialnego zostało zasługą księdza
Tomasza Szewczyka zarchiwizowanych i zeskanowanych
i są one dostępne w wersji elektronicznej na internetowej
stronie Parafii św. Rocha. Kto zechce powrócić do tej lektury, pogłębić swoją wiedzę i prześledzić zmiany, jakim gazetka podlegała – to niech z tej drogi skorzysta, gdyż nie sposób
w krótkiej rozmowie omówić historię i zawartość Glorii.
D.B. Panie Józefie, jak więc można krótko podsumować
historię 20 lat publikacji czasopisma parafialnego Gloria
Tibi Trinitas ?
J.L. Trudno jest podsumować coś, co trwa już prawie 20
lat. To szmat czasu – 70 wydań i setki artykułów i opracowań mniej lub bardziej ciekawych i interesujących i nas
wzbogacających. My osoby z redakcji Glorii mieliśmy
dużą satysfakcję, gdy ks. Proboszcz przekazywał nam, iż
wielokrotnie przy okazji wizyt duszpasterskich i innych
spotkań z wiernymi spotykał się z podziękowaniami parafian, zwłaszcza osób starszych i schorowanych, którzy
wyrażali wdzięczność za gazetkę. I to dodawało nam
wiary, że jesteśmy pożyteczni dla innych. Podsumowując
jednak jako uczestnik wszystkich zespołów redakcyjnych
od początku wydawania przez parafię Glorii mogę potwierdzić, nie ujmując zasług nikomu, że duży największy
wpływ na kształt duchowy, intelektualny i merytoryczny
parafialnego kwartalnika miał ks. Józef Janas. To jego zasługą jest, że Gloria jako jedna z pierwszych gazetek parafialnych w Nowym Sączu ukazuje się już przez blisko
20 lat. A te 20 lat publikacji i 70 wydań Glorii Tibi Trinitas stanowi jakby żywą kronikę Parafii św. Rocha i wpisuje się w historię tej parafii, gdy jej proboszczem był
i jest ks. Józef Janas. To właśnie zasługą księdza Prałata
jest twórcza współpraca przy redagowaniu biuletynu przy
pomocy wszystkich księży pracujących w parafii i pomocy wiernych. Bez zbudowania tych więzów współpracy,
bez inspiracji twórczej księdza Józefa pewno Gloria nie
przetrwała by do dziś. I za to my parafianie jesteśmy ks.
Proboszczowi wdzięczni. Na chwałę Bożą i ludziom.
D.B. Dziękuję za interesującą rozmowę
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