Ocalić od zapomnienia.
Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wietrznie
Ks. Andrzej Szajnar. Cz. /20/14

* 4.06.1961 w Łańcucie

Po maturze zdanej w maju 1981
w Rzeszowie wstąpił do Seminarium
Duchownego w Przemyślu

Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.
1987 w Przemyślu

Pierwszą placówkę swojego wikariatu w archidiecezji przemyskiej
objął w Nowej Dębie (1987- 1989), następnie pracował w Żurawicy
od 1989 – 1990, w Kańczudze, w Sanoku – Fara, od 1992 – 1993,
w Rakszawie od 1993 – 1995, w Brzozowie od 1995 – 31.01.1996,
w Borku Starym od 1996 – 1998, w Porażu od 1998 - 2000.
Do Wietrzna przybył z Fary z Krosna, gdzie posługiwał, jako
wikariusz od 25.08.2000 do 30.06.2002.
Był proboszczem w Wietrznie od 1.07. 2002 do 15.08.2007
Po odejściu z Wietrzna był krótko od września 2007 do czerwca 2008
proboszczem w Handzlówce. Później objął probostwo w Jurowcach
w dniu 26.08. 2008 r. i tam pozostaje nadal.

Poszczególne fazy remontu kościoła prowadzone w latach 2003 - 2006
Oprac. Jerzy Malinowski

Msza św. celebrowana przez ks. Andrzeja Szajnara proboszcza parafii Wietrzno w dniu
nawiedzenia -1.09.2003 - Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Wietrznie

N/z ks. A. Szajnar
z dziećmi
pierwszokomunijnymi
w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach.
Kraków2003

1 lipca 2002 roku wakujące probostwo w Wietrznie objął ksiądz Andrzej
Szajnar. Najmłodszy z dotychczasowych proboszczów, energiczny,
obdarzony wielkimi zdolnościami organizacyjnymi i z ogromnym zapałem
przystąpił do właściwej, gruntownej oceny stanu technicznego naszej
świątyni. Po szczegółowych oględzinach i szczegółowym rozeznaniu stanu
faktycznego stwierdzono konieczność wymiany belek nośnych, płatew i

całej więźby dachowej. Nowy kapłan, duszpasterz stanął przed podjęciem
bardzo trudnej decyzji, której podstawowe pytanie brzmiało: Czy przystąpić
do wymiany dachu kościoła, czy przygotować się do budowy nowego
kościoła? W rozpisanej ankiecie większość mieszkańców opowiedziała się
za ratowaniem zabytkowego kościoła przez zburzenie dachu i zastąpienie
go nową konstrukcją dachową z zachowaniem istniejących parametrów.
Trwały zatem bardzo intensywne przygotowania do realizacji
wyznaczonego celu. Zadanie wymiany dachu zlecono profesjonalistom
góralskim. Roboty budowlane zakończono w 2006 roku wraz z pokryciem
dachu gontami. Wietrzeńska świątynia została zabezpieczona i
przywrócona do dawnej świetności odzyskując blask dawnej karpackiej
perły. Również za sprawą ks. Andrzeja, przywrócono po konserwacji
odnowione balaski w nieco zmienionej formie z uwagi na wprowadzenie
zmian posoborowych. Z nastaniem 2007 roku ksiądz proboszcz przystąpił
do budowy dzwonnicy przykościelnej nieistniejącej do tej pory w
Wietrznie. Obiekt ten o kwadratowej podstawie i drewnianej konstrukcji,
oszalowany gontem został usytuowany przy wejściu głównym poza
murami świątyni. Utworzył szkółkę drzewiarską zasadzając młode iglaki na
potrzeby świątecznego wystroju kościoła. Poza wymienionymi tu cechami
gospodarności i umiejętności w sprostaniu tak trudnym zadaniom został
zapamiętany przez parafian, jako wspaniały kaznodzieja. Jego też zwięzłe,
niepozbawione krytycznego spojrzenia, ale bogate w treści kazania, brzmią
w niejednych uszach po dzień dzisiejszy. Niestety, jak inni księża, za trud i
poświęcenie dla dobra miejscowej społeczności, nie otrzymał stosownego
uznania...
Dziękujemy Ci księże proboszczu za ten wysiłek i zaangażowanie na
rzecz naszej parafii: Szczęść Boże na dalsze kapłańskie życie…

N/z stan belek
konstrukcji
dachowej kościoła,
ukazujący potrzebę
ich wymiany

