Ocalić od zapomnienia
Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wietrznie
Ks. mgr Ireneusz Jan Wójcik cz. 20
* 22.12.1968 w Krzemiennej, syn Ignacego i Jadwigi z/d Nycz

Zamieszkały w Krzywem, parafia Dydnia p/w św. Michała
Archanioła i św. Anny

Poświęcenie pamiątkowych obrazków
pierwszokomunijnych. Wietrzno 2017

Procesja Bożego Ciała 11.06.2020 z obostrzeniami epidemiologicznymi
Oprac: Jerzy Malinowski

Edukację rozpoczął w szkole Podstawowej
w Krzywem. Od 1983 do 1987 uczył się na
wydziale podstawowym w Liceum
Ogólnokształcącym w Brzozowie, gdzie
zdał maturę. Po maturze w 1987 rozpoczął
studia w Wyższym Seminarium
Duchownym w Przemyślu ukończone
święceniami kapłańskimi.
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 19.06.1993 z rąk Arcybiskupa
Józefa Michalika
Pracę magisterską „Parafia Dydnia w okresie rozbiorowym” obronił na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
Parafie wikariuszowskie:
- św. Wojciech – Krosno
1993 – 1995
- Miłosierdzie Boże – Przemyśl
1995 – 1996
- Orły – Zadąbrowie
1996 – 1997
- Korczyna k/ Krosna
1997 – 1999
- Kopytowa
1999 – 2001
- Uherce
2001 – 2003
- Miłosierdzie Boże – Jarosław
2003

- Giedlarowa k/ Leżajska
- Besko
- Jaśliska
- Buszkowice k/ Przemyśla
- Radymno

2003 – 2004
2004 – 2006
2006 – 2010
2010 – 2012
2012 – 2014

Po trudnej sytuacji z ks. Janem, na pierwszą placówkę proboszczowską
został desygnowany przez ks. Arcybiskupa Józefa:
ks. mgr Ireneusz Wójcik. Pełni tę funkcje od dnia 24.08.2014.
Przez wiele swoich lat związany z ruchem oazowym ks. Franciszka
Blachnickiego „Światło i Życie” oraz Oazą Domowego Kościoła. Wiele
inspiracji czerpie też z kursów rekolekcyjnych „Nowej Ewangelizacji”
(Wzgórze Miłosierdzia Galilea – księża Zmartwychwstańcy).

Ks. Ireneusz z wietrzeńską scholą

Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych w 2017 r.

W parafii Wietrzno za czasów Jego proboszczowania wykonano:
- drogę procesyjną wokół kościoła (2015)
- konserwację obrazu Matki Bożej Anielskiej
- konserwację wielkiego ołtarza i tabernakulum
- konserwację ambony (pochodzi ona ze starego kościoła)
- konserwację dachu kościoła i malowanie kościoła
- wykonano ołtarz polowy
- salkę katechetyczną pod plebanią „Piwnica pod aniołami”
- gaik „Zacisze” – miejsce wypoczynku i spacerów
- dokonano remontu kaplicy cmentarnej
- uporządkowano obejście cmentarza,; zasadzono tuje, położono jumby
- wznowiono wydawanie gazetki parafialnej „Królowa Aniołów”
- wykonano centralne ogrzewanie w kościele
- ks. Ireneusz pisze również wiersze.
- z inicjatywy ks. proboszcza Ireneusza, podczas renowacji ołtarza
głównego wykonano i wprowadzono zasłanianie obrazu Matki Bożej
Anielskiej obrazem św. Michała Archanioła – patrona parafii. Czynności
te dokonywane są przy dźwiękach hejnału i fragmentach melodii pieśni
„Gwiazdo śliczna wspaniała”.
- wykonano nowe nagłośnienie kościoła i placu obok kościoła
- wykonano malowanie plebanii

