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         "Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,     Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją
świat odkupić raczył".           
Brzmi w Wielkim Poście, jak Polska długa i szeroka i w każdej z jasielskich parafii. Przeważnie
przed Wielkanocą, choć stacje Drogi Krzyżowej widnieją w kościołach na co dzień. 
 
  Jakże są różne w formie artystycznej i treści z Męką Pańską, także tym, czego człowiek
doświadcza w obliczu śmierci - samotności, bólu i zmęczenia. Ale też godności i nadziei.
 
  

     Wnętrze  jasielskiej Fary               W mojej rodzinnej Farze, znane mi z dzieciństwa
reprodukcje stacji,  zastąpiono dużymi złoconymi malowidłami w czerwonych ramach. W
kościółku gimnazjalnym, gdzie bywałem potem w czasach licealnych wiszą gipsowe
płaskorzeźby.       

     I stacja Drogi Krzyżowej w Kościele Świętego Stanisława           Kiedyś przy dekoracji
wnętrza stacja I spadla i rozbiła się. Z pomocą manualną przyszedł znany muzyk Władysław
Świstak, który obramowanie  skleił i doprowadził do pierwotnego wyglądu. U franciszkanów są
okazałe obrazy olejne na twardej płycie. Ich autorem jest Andrzej Kowalski - artysta malarz z
Katowic. Poświęcone 8 kwietnia 1979 podczas uroczystej Mszy Świętej. Specjalnie
skomponowany na tę okoliczność przez Władysława Świstaka "Motet o Męce Pańskiej" do słów
ojca Aurelego Augustyna wyśpiewały chór parafialny i schola. Recytacje - ojciec Józef Trybal.
Tematyka tych stacji odzwierciedla chronologię drogi Chrystusa na Golgotę z jednoczesnym
odniesieniem się do tragicznych zdarzeń II wojny światowej, co w Jaśle, tak barbarzyńsko
zniszczonym przez Niemców ma szczególną wymowę. Charakterystyczne też, że w każdej
scenie artysta wkomponował postać Świętego Franciszka.
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     II stacja Drogi Krzyżowej w Kościele Franciszkanów           Na obrazie drugiej stacjiDrogi Krzyżowej wśród kroczących za Chrystusem więźniów w pasiakach, ten  trzeci  patrzącywprost na nas to Ojciec Atanazy Alojzy Dydek (1914-1994). Pochodzący ze Starej Wsi kołoBrzozowa wstąpił do zakonu w 1930. Już w nowicjacie zdał maturę w 1934 we Lwowie i tamodbył studia filozoficzne, zaś teologiczne w Krakowie. Po świeceniach kapłańskich 29 czerwca1938 udał się na studia do Rzymu. W 1940 generał zakonu wysłał go do Jugosławii  jakokapelana dla polskich uchodźców. W 2 lata później aresztowany na krótko przez Niemców podzarzutem szpiegostwa. Po uwolnieniu był duszpasterzem kilku kościołów chorwackich.Ponownie aresztowany w 1943 trafił do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau.Ciężko pracował w górach  przy kopaniu podziemnych tuneli. Uwolniony 29 kwietnia 1945 przezamerykańskie wojsko służył jako kapelan Polaków na terenie Włoch i Anglii. Do Ojczyzny wróciłw 1947. Do 1949 był administratorem parafii w Szklarskiej Porębie, później do 1956gwardianem w Głogówku. W sierpniu 1956 trafił do Jasła, gdzie jako wikariusz klasztoru stał siębudowniczym nowego kościoła. Jego troską przez 11 lat było zdobywanie materiałów,angażowanie i wynagradzanie robotników. Przy czym ówczesne władze utrudniały iwstrzymywały wznoszenie i wykańczanie świątyni. W Jaśle Ojciec Atanazy służył  Bogu iludziom 37 lat, w zakonie 63, w kapłaństwie 56. Po przeżytych 80 latach spoczął na starymjasielskim cmentarzu.      

     Krzyż - pamiątka Misji Świętych 1966 w Kościele Franciszkanów           U franciszkanówdzieci i dorośli odprawiają drogę krzyżową osobno. Na co dzień i od święta wierni pobożnieprzyklękają przed krzyżem wiszącym tuż przy wejściu po prawej stronie na pierwszym filarze.Pasujący tu krucyfiks wykonał Stanisław Proszowski, rzeźbiarz z Jodłowej, na pamiątkę MisjiŚwiętych w 1966. Wówczas podczas uroczystości milenijnych Polski jasielskie parafienawiedzały symbole Ewangeliarz  i Świeca zamiast kopii obrazu matki Bożej Częstochowskiej.Vis - ? - vis tego krzyża VII stacja i memento: STAŃ !... BOGA OMIJASZ           Wspólnota Światło i Życie "Antosie" skupiająca osoby upośledzone, ich rodziny i przyjaciół działająca w parafii franciszkańskiej od 2002, wystawiła 9 marca 2018 Misterium Męki Pańskiejobrazujące odprawianą równocześnie Drogę Krzyżową.   

     Aktorzy Misterium Męki Pańskiej w Kościele Franciszkanów 9 marca 2018           Od lat Antoniańskim sanktuarium odbywa się  w Niedzielę Palmową Diecezjalny Dzień Młodych dla 6dekanatów rejonu jasielskiego pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego. Bywało,że rozpoczynało to świętowanie Droga Krzyżowa młodzieży ulicami Jasła.   

     Droga Krzyżowa młodzieży w Niedzielę Palmową 2014 od placu Zespołu Szkół Nr 3 dokościoła Franciszkanów                           Prekursorem plenerowej Drogi Krzyżowej nanaszym terenie był ksiądz Marian Putyra w 1987 w Parafii Dobrego Pasterza. Tamtejszy szlakMęki Pańskiej wiedzie ulicami Sobniowską i Floriańską, dalej przez Wolicę, Walowice i Łaski. I zpowrotem  w latach następnym. Dla rozważania poszczególnych stacji wierni zatrzymują sięobok przydrożnych i przydomowych kapliczek.           "Któryś za nas cierpiał rany.   Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.   I Ty, któraś współcierpiała.   Matko Bolesna, przyczyń się za nami".   

     Droga Krzyżowa ulicami miasta w Wielki Piątek 1 kwietnia 1994  - Rynek          Zabrzmiało 1 kwietnia 1994 w Wielki Piątek kiedy to franciszkanin ojciec Sławomir Zielińskipoprowadził w Jaśle Drogę Krzyżową ulicami Puszkina (dziś Franciszkańska), Słowackiego,Czackiego, Placem Żwirki i Wigury, Karmelicką, Rynkiem po jego południowej i wschodniejstronie do kościoła farnego, przystając po drodze na rozważania Męki Chrystusowej. Czytała jemłodzież oazowa. Dla licznych  uczestników nabożeństwa uwieńczeniem była adoracja krzyżaw Farze.  W latach następnych Drogi Krzyżowe przemierzały Jasło w odwrotnym kierunkugłównymi ulicami miasta, ostatnio 16 marca 2018.   
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     Droga Krzyżowa ulicami Jasła 16 marca 2018 - Rynek           Od kilku lat oznakąprzeżywania Wielkiego Postu, bywa, że w czasie rekolekcji jaślan, są parafialne DrogiKrzyżowe. Franciszkanie urządzają takie religijne  wędrówki ulicami w pobliżu świątyni.Zdarzyło się, że wierni szli także moją Ducala. Z kościoła  kolegiackiego  pod wezwaniem  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podąża się jezdniami Śródmieścia. Z kaplicygimnazjalnej Świętego Stanisława lud przemieszcza się uliczkami pośród bloków i domkówjednorodzinnych. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i NiepokalanegoSerca Najświętszej Maryi Panny posadowiona na granicy Jasła i Żółkowa idzie na swymterytorium. Wspólnota Matki Bożej Częstochowskiej tradycyjnie przemierza trasę od HaliSportowej do świątyni. Na osiedlu Niegłowice podążają ludzie związani z kościołem podwezwaniem Miłosierdzia Bożego. Po dróżkach Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla tamtejsimieszkańcy kroczą pomiędzy kościółkiem w Brzyszczkach, a kaplicą pod wezwaniem MatkiBożej Królowej Polski w Gorajowicach.    

     Jasielska Droga Krzyżowa - publikacja 2005           W 60 rocznicę zakończenia II wojnyświatowej i związanej z nią okupacją hitlerowską, w wyniku czego mieszkańcy Jasła wysiedleni,a miasto doszczętnie zniszczone, powstała pisana na tę okoliczność niezwykła Jasielska DrogaKrzyżowa. Przejmujące teksty opracowali ksiądz Józef Obłój, Jerzy Beuth, Zdzisław Świstak.Wydana przez Jasielski Dom Kultury w nakładzie 1000 egzemplarzy książeczka stanowiswoistą kronikę tych zdarzeń, w których jaślanie ponieśli krzyż ofiary, walki i męczeństwa. Naokładce zdjęcie ruin ratusza Wojciecha Walczaka i akwarela Stanisława Witowskiego  "PożarJasła 1944". Rozważania ilustrują stacje Drogi Krzyżowej z kościoła Świętego Stanisława.Odprawiono według tego tekstu nabożeństwa  na jasnogórskich wałach, Liwoczu i w kościółkugimnazjalnym.      

     Zdzisław Świstak czyta XIV  stację Jasielskiej Drogi Krzyżowej w kościele ŚwiętegoStanisława            Od kilkunastu lat, zazwyczaj w pierwszą sobotę postu, idzie TurystycznaDroga Krzyżowa w różne rejony Beskidu Niskiego. W tym roku 18 lutego po Mszy Świętej wkościele gimnazjalnym wierni spod znaku PTTK wędrowali trasą Ujazd - Liwocz  - Brzyska. Zaśzawsze w Wielki Piątek, tysiące pątników wybierało się na Drogę Krzyżową na Tarnicę, od 2 latidą na Smerek. Na te bieszczadzkie szczyty, w skupieniu i modlitwie pod górę,  z czasem naprzemyślenia, wędrują zaprawieni turyści skupieni w PTTK.      MieszkańcyJasła ochoczo, często w znoju i trudzie, przemierzają Drogi Krzyżowe w okolicy. Na szczyt GóryGrzywackiej idzie pielgrzymka wiernych slalomem wzdłuż wybudowanych tu stacji, by stawić sięobok krzyża z tarasem widokowym.   Odprawia się podobne nabożeństwo zbiorowo bądź indywidualnie na Liwocz, prosto pod góręz pomocnymi wyrazistymi stacjami, także z możliwością rozglądnięcia się po okolicy z wieży.   

     Droga Krzyżowa w Mrukowej 17  marca 2018           Drogę Krzyżową w Mrukowejwiodącą przez las do kaplicy, gdzie zwykło się kończyć Mszą Świętą, Stowarzyszenie "Wrzos" iSanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu, urządzają po Eucharystii, wspólneopowieści i legendy przy herbacie.      Nasza Parafia Świętego Antoniego już trzeci raz organizowała 23 marca 2018  EkstremalnąDrogę Krzyżową. Ogólnopolska inicjatywa przeżywania męki i śmierci Jezusa w ten sposóbmiała w tym roku swoje miejsca docelowe w Gorlicach i Dukli oraz w Tarnowcu i na Liwoczu zpowrotem do Jasła.   

     Baner  Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 23 marca 2018                 Od lat w Foluszupensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej wraz z parafianami  oraz gośćmi, byważe i z biskupem, inscenizują na swoim terenie Misterium Męki Pańskiej.   W zeszłym roku muzyką i modlitwą z zawołaniem "Rockowa Droga Krzyżowa" zgromadziła wDębowcu setki młodych wiernych, którzy w ten sposób przygotowali się do Wielkanocy. W tymroku u Saletynów przyciągała Droga Krzyżowa z ucałowaniem Relikwii Świętego Krzyża.   Nasze życie to swoista Droga Krzyżowa. Przemierzamy je od narodzin do nieuchronnejśmierci. Przepełnione zmartwieniami, upadkami i  podnoszeniem się. Spotykamy ludzi dobrych,pomocnych, ale i złych, którzy nas krzywdzą. Ale trwamy za Tym, który cudzy ciężar wziął naswe ramiona.   "Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,   żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył".       
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