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Dziś o kolejnej setnej rocznicy. 23 lutego 1918 roku parafię w Liszkach objął ks. Andrzej Paryś,
niewątpliwie najwybitniejszy proboszcz lisiecki XX wieku.
Urodzony 8 sierpnia 1882 roku w Sobniowie pod Jasłem (dziś część miasta), po ukończeniu
tamtejszego gimnazjum studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia
kapłańskie otrzymał 8 lipca 1906 roku. Już na początku drogi duszpasterskiej Opatrzność
skierowała go na naszą ziemię. Pierwszą placówką, na którą trafił była parafia św. Bartłomieja
w Morawicy. Potem pracował w Czernichowie, Zatorze, Andrychowie oraz w dwóch
krakowskich parafiach: św. Józefa i św. Anny. W latach I wojny światowej zaangażował się w
tworzenie zrębów organizacji młodzieży katolickiej na terenie diecezji krakowskiej. W II
Rzeczypospolitej pełnił funkcję prezesa, a potem asystenta kościelnego Katolickich
Stowarzyszeń Młodzieży diecezji krakowskiej.
Trudno zmierzyć osiągnięcia duszpasterskie wybitnego kapłana, to sfera sumień ludzkich
niedostępna historykowi, dużo łatwiej mówić o jego zabiegach w celu upiększenie kościoła i
materialnego rozwoju parafii. Zasługą ks. Parysia jest m.in. zakup dwóch dzwonów (w miejsce
zarekwirowanych przez Austriaków), remont świątyni (zakup witraży, wymiana posadzek i
dachu oraz otynkowanie ścian zewnętrznych), kupno organów (w 1936 roku), a po II wojnie
światowej elektryfikacja kościoła. W 1920 roku nabył od państwa Suskich, właścicieli majątku
lisiecko-kryspinowskiego, stojący naprzeciw kościoła budynek dawnej karczmy (lisieckie
sukiennice), w której urządził Dom Katolicki. Z jego pomocą młodzież Katolickiego
Stowarzyszenie Młodzieży z Rącznej nabyła dla siebie dom zwany dziś Packą. Wraz z
organistą Józefem Kubieniem założył Orkiestrę Parafialną.
Ks. Andrzej pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w
Liszkach. Był radnym jednowioskowej Gminy Liszki. Działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej.
Jego zasługą jest utworzenie w Liszkach ochronki, czyli przedszkola. Podczas II wojny
światowej energicznie kierował delegaturą Rady Głównej Opiekuńczej na parafię Liszki. Pod
jego auspicjami działał szpital dra Golańskiego.
Za proboszczowania ks. Andrzeja Parysia i dzięki jego staraniom, powstał kościół filialny w
Nowej Wsi Szlacheckiej, który po II wojnie światowej został siedzibą odrębnej parafii.
Ks. Andrzej Paryś, proboszcz lisiecki, a od 1928 roku dziekan dekanatu czernichowskiego
zmarł 5 sierpnia 1949 roku. Na jego pogrzeb przybył sam książę kardynał Adam Sapieha.
Zasłużony duszpasterz spoczął na cmentarzu parafialnym obok swego poprzednika - ks.
Andrzeja Bańskiego.
Zamieszczona poniżej fotografia przedstawia ks. Andrzeja Parysia w towarzystwie nauczyciela i
dzieci komunijnych. Niestety, nie udało nam się ich zidentyfikować. Sądząc po liczebności
grupy mogą to być uczniowie z Jeziorzan lub Ściejowic. Stąd apel do naszych czytelników o
pomoc w identyfikacji przynajmniej miejsca pochodzenia dzieci komunijnych.
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