Ocalić od zapomnienia

Ksiądz Zygmunt Longawa. Cz. 19
*26.03.1937 w Wietrznie - emeryt
syn Ignacego i Rozalii z domu Krzywieckiej

Klasę VII ukończył w Łękach
Msza św. koncelebrowana przez ks. bp. B. Taborskiego z okazji nawiedzenia
obrazu M.B. Częstochowskiej w symbolu świecy. Z lewej Ks. Z. Longawa.
Czerwiec 1970

Dukielskich w 1948. Naukę w
Liceum Ogólnokształcącym w Dukli
zakończył zdaną maturą 31 maja
1955. Następnie wspierany
modlitwą ówczesnego proboszcza
ks. Piotra Grądalskiego rozpoczął
studia na wydziale filozofii i
teologii w Seminarium Duchownego w Przemyślu
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1961 roku
z rąk ks. bp. Franciszka Bardy.

Msze św. prymicyjną odprawił w dniu 25 czerwca 1961 w
kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w Wietrznie

50 lat kapłaństwa naszego Rodaka. Życzenia od parafian
Oprac: Jerzy Malinowski

rzeszowskiej Baranówce. Następna parafia to Brzyska k/Jasła. Po roku
pobytu został mianowany proboszczem w podrzeszowskim Przędzelu na
miejsce zwolnione przez ks. Józefa Fejdasza, który objął probostwo w
rodzinnej parafii ks. Zygmunta. Probostwo w Przędzelu objął 3.07.1975 i
sprawował je przez 36 lat do 26.03.2012, kiedy to ukończył 75 lat życia.

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w dniu I mszy św. Ks. Zygmunta Longawy w
otoczeniu najbliższej rodziny. Po prawej, siedzi ks. P. Grądalski, w środku
ksiądz prymicjant
Na pierwszą placówkę , po otrzymaniu święceń, został skierowany przez ks.
bp Fr. Bardę do miejscowości Tryńcza k/Przeworska. Po dwu latach został
przeniesiony do Biezdziedzy k/Jasła, gdzie probostwo pełnił ks. prałat St.
Bałuk – szambelan papieski. Trzecią parafią była przygraniczna miejscowość
Żurawica. Podczas pobytu w Żurawicy młody ksiądz Zygmunt pochował
trzech tamtejszych księży. Najbliżej rodzinnej wioski ks. Zygmunt Longawa
pełnił funkcję wikariusza w Jasienicy Rosielnej, gdzie proboszczem był ksiądz
pochodzący z miejscowości, gdzie pełnił swoją drugą posługę. Swojego
krajana spotykałem w Woli Jasienickiej, tam pracowałem w miejscowej
kopalni ropy naftowej, a ksiądz Zygmunt dojeżdżał uczyć religii. Piątą parafią
była Pstrągowa k/ Strzyżowa. Szósta to - Sokołów Małopolski. Następnie
pracował w dwu parafiach rzeszowskich. Pierwsza to parafia Chrystusa
Króla, a drugą tworzył od podstaw pw. Matki Bożej Różańcowej w

26.06. 2011 Ks. Z Longawa obchodził złoty jubileusz 50 -lecia kapłaństwa

Uroczysta
msza św.
Jubileuszowa w
kościele w
rodzinnym
Wietrznie
koncelebrowana
wspólnie z
proboszczem ks.
J. Wosiewiczem

