Uroczystości pogrzebowe śp. Senatora Stanisława Zająca
JASŁO. "A jeśli komu otwarta droga do nieba, to tym co służą Ojczyźnie" (J.Kochanowski). 25 kwietnia 2010
r. w Niedzielę Dobrego Pasterza, w Jasielskiej Farze, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. senatora
Stanisława Zająca, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W żałobnych uroczystościach wzięły
udział Siostry Michalitki z Jasła wraz z wychowankami, Siostry z Wysokiej Strzyżowskiej, a także 14 sióstr z
Miejsca Piastowego. Jasielski rynek wypełniony był rzeszą mieszkańców, którzy przyszli pomodlić się i oddać
hołd senatorowi Stanisławowi Zającowi oraz wyrazić swoją wdzięczność za dobro, które uczynił dla
podkarpackiej ziemi. Mszy świętej żałobnej przewodniczył ks.bp Adam Szal z Przemyśla.

JASŁO ."A jeśli komu otwarta droga do nieba, to tym co służą Ojczyźnie." ( J. Kochanowski) 25 kwietnia 2010
r. w Niedziele Dobrego Pasterza, w jasielskiej farze, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp.Senatora
Stanisława Zająca, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.W żałobnych uroczystościach wzięły
udział Siostry z Jasła wraz z naszymi wychowankami, Siostry z Wysokiej Strzyżowskiej, a także 14 sióstr z
Miejsca Piastowego. Jasielski rynek wypełniony był rzeszą mieszkańców, którzy przyszli pomodlić się i oddać
hołd senatorowi Stanisławowi Zającowi oraz wyrazić swoją wdzięczność za dobro, które uczynił dla
podkarpackiej ziemi. Mszy świętej żałobnej przewodniczył ks.bp Adam Szal z Przemyśla.W koncelebrze był
także ks. bp. Edward Białogłowski z Rzeszowa i licznie zgromadzeni kapłani diecezji rzeszowskiej oraz
zakonnicy.W wygłoszonej homilii ks. prałat Stanisław Słowik, przybliżył zgromadzonym przy trumnie senatora
Stanisława, jego życiową drogę i pokrótce wymienił ślady dyskretnej i pracowitej działalności zmarłego, jakie
pozostawił na Podkarpaciu. Kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Jasła na nowy cmentarz przy ul.
Mickiewicza. W tej ostatniej drodze śp. senatorowi Stanisławowi towarzyszyły liczne poczty sztandarowe,
harcerze, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich, służby mundurowe i kilkutysięczny
orszak ludzi, dla których śp. Stanisław miał zawsze otwarte drzwi i czas na wysłuchanie. Z mów
pożegnalnych wygłoszonych nad trumną śp. senatora Stanisława rysował się jego portret, może dotychczas
nie dla wszystkich znany. Charakterystycznym rysem tego portretu była wierność Trójmianowi: Bóg, Honor,
Ojczyzna. Szczególną cechą, którą posiadał jako polityk, było dostrzeganie w drugiej osobie człowieka,
nawet jeśli nie zgadzał się z jego poglądami.Znamienną pozostanie Jego ojcowska troska nie tylko o
rodzinę, przyjaciół, znajomych, ale także o każdego człowieka, który zwracał się do niego z prośbą o radę
czy z jakimś problemem.
Również dla naszego Zgromadzenia, a zwłaszcza dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Jaśle,
prowadzonej przez Siostry michalitki zapisał się jako Dobrodziej, który podał pomocną dłoń i któremu siostry
oraz ich wychowanki zawdzięczają wiele dobra. Jego ogromną troskę i zaangażowanie w problemy
podkarpackiej ziemi wyrażają słowa jednej z mieszkanek Jasła, która wypowiedziała: "po śmierci senatora
Zająca Podkarpaciu zostały odcięte obydwie ręce". Ufamy, że śp. senator Stanisław Zając radując się
życiem w Ojczyźnie Niebieskiej będzie nadal pamiętał o Podkarpaciu swojej "Małej Ojczyźnie".
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