W kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach (diec. rzeszowska)
odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława Ryszarda Łapki. Mszy św.
przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Niemiec, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Piątek.
Ksiądz Biskup Adam Szal prowadził obrzęd ostatniego pożegnania i ceremonię na
cmentarzu.
Śp. Ks. Władysław Ryszard Łapka urodził się 15.09.1933 roku w Kamionce
Strumiłowej (obecna nazwa Kamionka Buska) w archidiecezji lwowskiej.W czasie IIwojny światowej rodzice przyszłego kapłana z piątką dzieci wyjechali do Brzyska. Śp.
ks. Ryszard Łapka został wyświęcony przez Bp Franciszka Bardę 1 czerwca 1958 roku
w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Kuokowce (19581960), Niebieszczany, Tuligłowy, Odrzykoo (1961-1962), Dubiecko (1962-1964),
Zgłobieo (1964-1966), jako administrator parafii i proboszcz w Głębokiem (19661973) i Samoklęskach (1973-1988). Od 1988 roku przebywał w Domu Księży
Emerytów EMAUS w Korczynie. Po dwudziestu pięciu latach kapłaostwa po
nieudanej operacji stracił słuch i do kooca swego życia cierpliwie znosił to kalectwo.
Od 1989 roku (18 listopada) kiedy w jego rodzinnej miejscowości w Kamionce
Buskiej (wówczas ZSRR) odzyskany kościół spustoszony i zbezczeszczony na nowo
poświęcił sługa Boży Ojciec Rafał Kiernicki, zmobilizował dawnych mieszkaoców
Kamionki Strumiłowej rozsianych w Polsce i świecie, by z ofiar i datków pomóc w
odbudowie kościoła. Przyczynił się do ufundowania 265 kg. dzwonu „Anna”
odlanego w odlewni Felczyoskich dla kościoła w Kamionce Buskiej, także 14-tu stacji
Drogi Krzyżowej, tabernakulum kunsztownie wykonanego, świecznika pod paschał.
Przywiózł z powrotem do Kamionki niegdyś do Jarosławia wywiezioną figurkę Matki
Bożej Niepokalanej. Wspierał stypendiami mszalnymi kapłanów.Zapisał się w
pamięci parafian i osób, które wspierał jako hojny dobroczyoca.W pogrzebie
śp.Księdza Ryszarda Łapki w ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła rodzina
zmarłego z Polski i Ukrainy, kapłani,siostry sercanki,siostra serafitka Barbara
Kruczek, oraz pierwszy powojenny kapłan świadek odbudowy kościoła,w którym
śp.ks.Władysław Ryszard Łapka dostąpił łaski chrztu świętego i w odnowionym
kościele-Sanktuarium Pana Jezusa Konającego z Milatyna celebrował złoty jubileusz
kapłaostwa. „Błogosławieni, którzy w Panu umierają (...) bo idą wraz z nimi ich
czyny” (Ap 14,13).

