


Urodził się 15 grudnia 1942 roku

w Łowisku, pow. Nisko. Przyszedł na

świat w rodzinie wielodzietnej, jako

dziesiąte dziecko.

Nadano mu imię Franciszek, za patrona

obrał św. Franciszka Ksawerego,

którego m. i. cnoty takie jak:

Zwycięzco samego siebie…
Ucieczko strapionych…
Podporo biednych…
Opiekunie opuszczonych…
Ojcze ubogich…

ujawniały się w całym Jego życiu

… syn Józefa i Rozalii



1960

… absolwent Liceum Ogólnokształcącego

… bardzo dobry uczeń, obdarzony wieloma talentami



… student  

Wyższego  Seminarium 

Duchownego w Przemyślu 



1960 - 1967 

… kleryk  



1962 – 1964  

Wezwany do pełnienia służby 

wojskowej w Międzyrzeczu 

Wielkopolskim

w 17 Pułku Piechoty 

Zmechanizowanej

z trzeciego roku Seminarium 

Duchowego

… żołnierz



Przemyśl, Katedra 1966r.- ks. Prymas kard. Stefan Wyszyński

Przemyśl – alumn V roku Franciszek

z ks. bp Tadeuszem Błaszkiewiczem

… alumn 

Seminarium Duchownego w Przemyślu



… kapłan

3 czerwca 1967

… święcenia kapłańskie 

w Woli Zarczyckiej

przez posługę biskupa Bolesława Taborskiego.



dokument ukończenia Seminarium Duchownego

1967

… neoprezbiter



… w Polańczyku 

Ks. Franciszek i ks. F. Stopa z dziećmi pierwszokomunijnymi.

… wikariusz



… w Słocinie 

koło Rzeszowa 
.

Służba przy ołtarzu, na 

ambonie, 

w konfesjonale, 

katecheza, nauczanie 

dzieci i młodzieży 

w Słocinie 

i Matysówce.

… wikariusz



Ks. Franciszek na wycieczce z ministrantami

… kochający dzieci i młodzież



…student filozofii
na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim

1971 – 1974 



1974 - 2004

… wykładowca

W Sandomierzu, prowadzi 

wykłady z przedmiotów: 

metafizyka, teodycea, historia 

filozofii, wstęp do filozofii, 

filozofia współczesna. 

W tym samym okresie, w latach 

1974 – 2004 jest wykładowcą 

w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Przemyślu. 



… duszpasterz akademicki

w Zalesiu k. Rzeszowa 

Organizuje Duszpasterstwo Akademickie przy Akademii Rolniczej,

salę spotkań w budynku parafialnym, kaplicę dla studentów.

1974 – 1979 



1975

… inicjator kół przyjaciół misji



Borek Stary 1976 rekolekcje zamknięte 

Zalesia -Murzasichle 1974 r. obóz studencki 

… organizator rekolekcji 

zamkniętych i obozów 

dla studentów

w Komańczy



po raz pierwszy

wyrusza na pątniczy szlak

w pielgrzymce warszawskiej

i kontynuuje pielgrzymowanie

przez kolejne trzy lata.

… pielgrzym

1973



5 sierpnia po raz pierwszy

spod Rzeszowskiej Fary

wyrusza zorganizowana grupa

licząca 186 pątników.

1978

… inicjator Rzeszowskiej 

Pielgrzymki

na Jasną Górę



Budowa i ustawienie krzyża na Tarnicy,

zawieszanie kapliczek na szlakach turystycznych

… uświęca Bieszczady



1979 - 1985

… proboszcz
w parafii Sośnica Jarosławska 

Probostwo w tej parafii zaowocowało 

wieloma dziełami

• pracuje jako katecheta w szkole podstawowej

i Technikum Rolniczym

• koordynuje prace budowlane przy budowie

plebani, nowego kościoła, kaplicy cmentarnej,

ochronki, przedszkola parafialnego oraz domu

parafialnego dla sprowadzonych Sióstr

Służebniczek NMP

• organizuje wiele grup duszpasterskich

Były to Jego najpiękniejsze lata

Stara i nowa plebania



W Sośnicy skupia wokół siebie wielu ludzi

dobrej woli, buduje kościół, organizuje

szeroką pomoc dla ofiar stanu wojennego.

Stary i nowy kościół

1981 – 1982

… nieugięty
w czasie stanu wojennego 



W wigilię rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego ks. bp Ignacy Tokarczuk 

dokonuje poświęcenia kościoła.

1982

… wieńczy rozpoczęte 

dzieło  w Sośnicy Jarosławskiej



… proboszcz, 

pasterz, 

katecheta w Sośnicy



… działalność misyjna

dla misji w Kamerunie i dla innych krajów 

misyjnych, przygotowuje w Sośnicy dary 

w wielkich kontenerach.

Od prawej misjonarz z Kamerunu ks. Jan Ozga, późniejszy Biskup.



1982– 1995

… Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

Przygotowuje ośrodki rekolekcyjne dla młodzieży

w Ustrzykach Górnych: 

bazę namiotową, 

później Dom Jana Pawła II 

z otaczającymi go drewnianymi 

budynkami kempingowymi.

Wykańcza  

piętra i poddasza plebanii w Myczkowie

z przeznaczeniem na rekolekcje młodzieży. 

w Giedlarowej rozbudowuje

i przystosowuje do rekolekcji młodzieżowych 
Dom Katechetyczny



.

… budowa Domu Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych



…  uczestniczy w rekolekcjach

dla Duszpasterzy Akademickich 

na Jasnej Górze

1984 - 1992  

… członek Komisji Episkopatu

Polski ds.  Młodzieży 



1988
… wrażliwym sercem i apostolskim zapałem
otacza osoby w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne

Organizuje  i prowadzi dla ŁAM - u liczne rekolekcje zamknięte. 

Zrzesza osoby, które poprzez przyjęte cierpienie, w jedności 

z Chrystusem i codzienną modlitwa, są duchowym zapleczem Kościoła. 

… założyciel 

diecezjalnej Wspólnoty 

Łańcucha Apostolskiej 

Miłości (ŁAM)



1984 – 1994

… założyciel i moderator 

Ruchu Apostolstwa Młodzieży 

w Archidiecezji Przemyskiej

Zachęca młodzież pracującą i studentów, 

do tworzenia w parafiach wspólnot 

młodzieżowych – Grup Apostolskich, które 

przekształciły się w prężnie działający 

Ruch Apostolstwa Młodzieży  (RAM)



1985 – 1994

… Dyrektor Diecezjalnego Domu 

Rekolekcyjnego u Sióstr Niepokalanek 

w Jarosławiu



… organizuje  i prowadzi pierwsze w diecezji 

przemyskiej rekolekcje zamknięte 

w odrestaurowanym klasztorze 

Sióstr Niepokalanek. 
Rekolekcje z rocznym programem dla 

różnych grup obejmowały:

nauczycieli

kapłanów

maturzystów

młodzieży starszą- pracują

narzeczonych

osoby samotne

osoby poświęcone Bogu

koła misyjne

niepełnosprawnych

ludzi starszych i chorych

służbę zdrowia

Koła gospodyń i pracownic na plebanii

organistów i służby kościelne



… której pomysł zrodził się w podczas prowadzenia rekolekcji „Mistyka Gór” 

w Domu Rekolekcyjnym u sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. 

… pomysłodawca i organizator pierwszej 

Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na najwyższy szczyt 

Bieszczadów (1346 m n.p.m) Tarnicę



1985

… z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II

grupa turystów na audiencji, podczas której ksiądz Franciszek 

otrzymuje wielkie umocnienie na dalszą drogę duszpasterską

wtedy wszystko się zaczęło…  



1985 Rzym

1989 Santiago de Compostela

… uczestnik w Światowych Dniach Młodzieży

Razem z delegacją młodzieży diecezji przemyskiej 

uczestniczy w spotkaniu z młodzieżą całego świata



1986 - 2004

… członek Komisji 

Episkopatu ds. 

Duchowieństwa

oraz 

ojciec duchowny  

kapłanów Diecezji 

Przemyskiej



1991 

… skromny    

… nigdy nie eksponował honorowego tytułu 

Prałata Papieskiego Jego Świątobliwości 

Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nigdy nie używał przypisanej prałatowi sutanny 

z fioletowymi guzikami, obszyciami i fioletowego pasa.



3 czerwca 1991 rok
– Ojciec święty Jan Paweł II w Rzeszowie, 

przywitanie przez Arb Ignacego Tokarczuka

1991

… założyciel dzieła 

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”

Fundacja WZRASTANIE powstała jako 

wotum wdzięczności za pobyt Jana Pawła II 

na ziemi przemyskiej i rzeszowskiej, 

zarejestrowana 16 października 1991 roku 

- w dzień wyboru Jana Pawła II na stolicę 

Apostolską.

Wszystkie dzieła Fundacji „Wzrastanie” 

im. Jana Pawła II były inspirowane  duchem 

„wyobraźni miłosierdzia” Papieża  Polaka.



Spotkania  Rady, Zarządu, członków, 

przedstawicieli placówek opiekuńczo -

wychowawczych i sympatyków 

Fundacji „Wzrastanie”                             

w Jarosławiu

… Ojciec duchowny Fundacji WZRASTANIE, inspiruje 

zespół do podejmowania określonych zadań, w myśl słów 

papieża Jana Pawła II: 

Wzrastać (…) to być człowiekiem dla drugich.



Rzeszów Jarosław 

Sośnica

Przeworsk, Łopuszka

Brzozów 

… co roku pielgrzymuje 

do SANKTUARIÓW 

z podopiecznymi, ich 

opiekunami na Jasną Górę, 

do Łagiewnik



Domy 

dla Dzieci

Dynów

Łopuszka Mała

Lipnik

Przeworsk

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej dla 

niepelnosprawnych

1991

… Fundacja - dziełem Bożym

Fundacja odrestaurowuje stare dwory z przeznaczeniem

na opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Opatrznościowo

małżonkowie pp. Weronika i Jan Bury, bezinteresownie

prowadzą działalność Fundacji WZRASTANIE.

Z biegiem czasu Fundacja poszerza swoją działalność

o osoby niepełnosprawne, bezdomne, chore w hospicjum.

Jarosław 

Schronisko dla 

bezdomnych 

mężczyzn



1994

… twórca i duszpasterz 
Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej 

im. Sł. Bożej Anny Jenke

Odrestaurowuje ruiny dawnego opactwa

ss. Benedyktynek. Otwiera pomieszczenia dla

Ośrodka Kultury, którego jest założycielem

i duszpasterzem.



Historyczna, Czarna Kaplica,

miejscem

sprawowania Najświętszej 

Eucharystii 

i kształtowania ducha

chrześcijańskiego.

Ośrodek Kultury

i Formacji 

Chrześcijańskiej

im. Sł. B. Anny Jenke

po remoncie



2004 – 2011 Brzozów 

… proboszcz 

Kolegiaty im. Przemienienia Pańskiego

i dziekan dekanatu brzozowskiego

Niestrudzony 

w odtwarzaniu starych 

zaniedbanych  budowli, 

przeprowadza generalny 

remont olbrzymiego 

budynku dawnego 

Kolegium Księży 

Misjonarzy.

Zatroskany o rozwój 

duchowy parafian, 

obdarowuje ich 

monumentalnym 

pomnikiem Jana Pawła II.



2005  

… Ksiądz Prałat, kustoszem Brzozowskiej Kapituły Metropolitalnej



…dobrze 

zorganizowany,

nigdy nie marnował 

czasu

… zawsze śpieszył się   

do człowieka

…uwrażliwiał i zapraszał 

do współpracy innych, 

wyzwalał dobro w ludzkich 

sercach, angażując ich 

talenty do działań.

Przyjaciel księdza użył oryginalnego 

określenia: 

…nastawił żagle na wiatr 

Ducha Świętego – szukając

w Nim siły do realizacji 

natchnień Bożych



… gorliwy kaznodzieja 

w głoszeniu

Słowa Bożego, 

świadek wiary, 

modlitwy i pokory,

o czym świadczą 

rozlicznie głoszone

misje i rekolekcje



… spowiednik 

i kierownik duchowy

osób świeckich 

konsekrowanych        

1982
Protektor- opiekun Ośrodka Instytutu Świeckiego

Chrystusa Króla w Archidiecezji Przemyskiej, 

ojciec duchowy, spowiednik

2002
Założyciel i opiekun duchowy Stanu Wdów                                   

Konsekrowanych na Podkarpaciu

2005
Założyciel Stanu Dziewic konsekrowanych na 

Podkarpaciu



2011

… niestrudzony 

orędownik dziedzictwa Jana Pawła II

Ośrodek Rekolekcyjno – Szkoleniowy Fundacji

WZRASTANIE

Przyjmując dziedzictwo papieża jako wielki dar od Boga i wezwanie do

współpracy z łaską Bożą w życiu prawdziwie chrześcijańskim, otwiera

w Lipniku Dom Jana Pawła II. Jest to wotum wdzięczności za życie,

pontyfikat i beatyfikację papieża. Dom służy spotkaniom różnych osób,

grup i wspólnot na formację duchową, kulturową i patriotyczną.



2011 

… ksiądz emeryt 

po powrocie do Jarosławia kończy rozpoczęte nad Sanem dzieło w postaci Centrum

Charytatywnego pod nazwą Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej, które ostatecznie stało się

żywym pomnikiem upamiętniającym św. Jana Pawła II.

Obecnie w skład obiektu wchodzi: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Zakład

Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dla Nieuleczalnie Chorych oraz Hospicjum.



… zatroskany o najuboższych, chorych, 

samotnych i cierpiących, cieszył się, 

że stworzył dla nich Przystań.

Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn



… ogromnie raduje się 

z powstawania kolejnych etapów 

Centrum Charytatywnego:

Zakładem Pielęgnacyjno –

Opiekuńczym dla

Nieuleczalnie Chorych,

Kaplicą oraz Hospicjum

.



… ksiądz w swoim żywiole

zamieszkując na poddaszu kaplicy, 

przeżywał ogromną radość 

z bliskości Pana Jezusa oraz 

umiłowanych świętych w relikwiach 

i obrazach tam umieszczonych. 



… sam ubogi, 

wszystkie 

środki  

materialnie, 

honoraria 

z rekolekcji 

czy misji, 

przeznaczał na 

prowadzone 

dzieła.

Siedziba Księdza na poddaszu



… niósł pociechę, pomoc każdemu człowiekowi



2015

… konfrater

8 grudnia, w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny, zostaje przyjęty do Konfraterni

Paulińskiej, do której już od XIV wieku należeli królowie,

hetmani, kardynałowie i biskupi, a także świeccy. Należał do

niej już w 1472 roku król Kazimierz Jagiellończyk, Książę

Jerzy Lubomirski, Henryk Sienkiewicz, kardynał Stefan

Wyszyński, Jan Paweł II. Konfratrzy są współuczestnikami

wszelkich dóbr duchowych zakonu, zarówno za życia, jak

i po śmierci.

Przyjęcie księdza prałata Franciszka do Konfraterni 

Paulińskiej, było wyjątkowym uhonorowaniem 

i wyjątkowym uznaniem Jego zasług.

Całkowicie zawierzył 

się Matce Bożej

i z ufnością oddał 

w Jej Opiekę.  

Z Jej miłości czerpał 

siłę do kolejnych 

prac, by służyć 

ubogim w potrzebie.



3 czerwca 2017

… jubilat

50 lat kapłaństwa



Jubileusz 50 lecia kapłaństwa 

i 75 lat życia, 

przeżywał wśród przyjaciół



Od początku działalności hospicjum

w wolontariat opiekuńczy oraz akcyjny

włączyło się wiele osób przeszkolonych

z zakresu niesienia pomocy chorym

i ich rodzinom.

… inicjator akcji

„Jarosławskie Pola nadziei”

której głównym celem jest

upowszechnianie opieki hospicyjnej,

informowanie o możliwościach

pomocy osobom nieuleczalnie

chorym oraz zbieranie funduszy na

jej organizowanie.

… wolontariat hospicyjny



… kierownik duchowy w Centrum 

Formacji Duchowej

w Krakowie u Salwatorianów, którego myślą 

przewodnią w pracy duszpasterskiej były 

słowa św. Jana Pawła II 

BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE  

… spowiednik i ceniony formator, służy osobom duchownym

i świeckim swoim osobistym doświadczeniem wiary oraz

swoim przygotowaniem teologicznym, pedagogicznym

i psychologicznym, w poszukiwaniu głębszego

doświadczenia wiary i integralnego rozwoju: duchowego

i psychicznego.



… ostatnia inicjatywa, pragnienie

… pragnął, aby Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II, powstały

w odrestaurowanym zabytkowym obiekcie zwanym Belwederem, służył

osobom niepełnosprawnym, w organizowanej pomocy Dziennego Pobytu.

… pragnął, aby ten obiekt stał się żywym pomnikiem wdzięczności

Społeczeństwa Przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża

Polaka w 100 rocznicę Jego urodzin.



Nie powstałoby tak wiele 

dzieł z inicjatywy 

Księdza Franciszka,

gdyby nie Jego 

przygotowanie duchowe,

ogromne zawierzenie                                                                                        

Maryi i współdziałanie 

z łaską Bożą.



Ksiądz 

Franciszek Rząsa

żyje w naszych sercach 

na zawsze
1942 - 2020

… Kapłan, wychowawca, profesor, 

inicjator dzieł materialnych, 

duchowych, w każdej nowej roli 

stosował maksymę:

Ad sum, oto ja, poślij mnie.

Trudno wymienić długą listę dokonań 

Księdza Franciszka, w które był 

zaangażowany całym 

kapłańskim sercem.


