Ocalić od zapomnienia.
Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wietrznie.

Ks. Józef Wilk. Cz.10.

* 26.03.1924 w Haliczu k/Stanisławowa † 30.06.1985 Bieliny k/Rzeszowa

Uczęszczał do gimnazjum w Stanisławowie
w latach 1935 – 1939, a po II Wojnie Światowej
w latach 1945- 1947 do gimnazjum w Krośnie
gdzie zdał maturę. Wstąpił później do Seminarium
Duchownego w Przemyślu.
Kondukt pogrzebowy prowadzony przez ks. J. Wilka, obok organista St. Artabuz,
a po lewej ówczesny sołtys wsi P. Sanocki. Foto z roku 1964

˂Grób ks. J. Wilka w Bielinach
UWAGA:
Informacje o pochówku na cmentarzu w Krośnie
wietrzeńskiego proboszcza są nierzetelne.
W Krośnie jest grób
innego księdza J. Wilka

˂ Tablica
zamontowana
na krzyżu

Oprac: Jerzy Malinowski

Święcenia kapłańskie otrzymał 22. 06. 1952 r.
Pierwszą placówką - gdzie pełnił w roku 1952
funkcję wikariusza - była Wola Zarczycka - gmina
Nowa Sarzyna. Tę samą funkcję pełnił w Izdebkach
w latach 1953 – 1954. Do Gogołowa - gmina Frysztak - przybył w 1954 r.
Stąd został oddelegowany do Jasionki, aby krótko pełnić funkcję księdza
administratora, po czym powrócił do Gogołowa i przebywał tam w 1961
do czasu przejścia do Wietrzna. 10 sierpnia 1961 r. objął probostwo w
Wietrznie, które sprawował do 30 lipca 1972 r. Poprzez następne dwa
lata (1972 - 1974) pełnił rolę kapelana Sióstr Służebniczek w Orzechówce.
W latach 1974 – 1975 był rezydentem w Sieniawie, ale - z uwagi - na
pogarszający się stan zdrowia w 1975 roku przeszedł na rentę. Na rencie
ks. Józef zamieszkał u Sióstr Dominikanek w Bielinach - gmina Ulanów k/Niska gdzie zmarł i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Na okres pobytu Ks. Józefa Wilka w Wietrznie 1961 – 1972 przypadają
znaczące, na dalsze losy naszej Ojczyzny, wydarzenia:
- od 1962 - 1965 trwał Sobór Watykański II, który wniósł bardzo wiele
ważnych zmian w życiu Kościoła Katolickiego.
- W 1966 roku obchodziliśmy 1000-lecie Chrztu Polski; Milenium, pod
przywództwem Prymasa Polski ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Za czasów panowania Mieszka I i Dobrawy Polska przyjęła Chrzest w 966r.

Wydania pocztowe USA, Brazylii i Polski
(godło bez korony) upamiętniające Milenium

W życiu Parafii odzwierciedliła się rola
przykrych doświadczeń związanych
z uwięzieniem obrazu M.B.
Częstochowskiej. Władze PRL-u w
przeciwieństwie do obchodów 1000lecia Chrztu Polski ogłosiły obchody
1000-lecia Państwa Polskiego.
W obawie przed klęską własnych
obchodów i glorią chrześcijaństwa
w ateistycznym państwie zakazały
peregrynacji obrazu M.B.
Częstochowskiej. Obraz uwięziony
został przez MO w miejscowości
Liksajny w dn.22.06.1966 r. Decyzją
Episkopatu przez Polskę, przez ponad
7000 parafii w latach 1966 do 1972 r.,
wędrowały zamiast obrazu ramy z
symboliczną świecą dając niezbity
8.12.1965 Paweł VI zakończył obrady
dowód władzy na niebywałe
Synodu Watykańskiego II. N/z rozpoczęcie
przywiązanie ludu do chrześcijaństwa.
mszy św. wg starego obrządku

W roku Milenijnym polskie władze dwukrotnie odmówiły wizyty papieża Pawła
VI na Jasną Górę. W tym też roku Episkopat Polski skierował do biskupów
niemieckich słynne; „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, co wywołało burzę
w ówczesnych relacjach Państwo - Kościół. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej
w symbolu świecy w Parafii odbyło się w czerwcu 1970 roku. W uroczystościach
wzięła udział niemal cała społeczność wioski, ale w przygotowaniach do tej
doniosłej, historycznej wizyty nie uczestniczyli pojedynczy mieszkańcy w obawie
o konsekwencje, jakie rzekomo miały im z tego powodu zagrażać. W pracach
dekoracyjnych naszej świątyni związanych z bezpiecznym przygotowaniem
tymczasowego oświetlenia uświetniającego przyjęcie symbolicznego Obrazu
wzięli udział elektrycy zatrudnieni w pobliskich kopalniach nafty: Wł. Turek, H.
Nowak, P. Gniady, Fr. Gruszczyński i moja osoba. Za czasów pasterzowania
ks. J. Wilka zapadła mi w pamięci wizyta naszego proboszcza w Brazylii, co było
ewenementem na tamte czasy. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy później
wspomnień z tej podróży życia. Czas probostwa ks. Józefa Wilka (1961 – 1972)
to smutne wspomnienie śmierci mojego ojca przypadający na moją naukę
w szkołach średnich i początki zatrudnienia w państwowych firmach naftowych
poza obszarem parafii. To również wspomnienie udzielonego nam sakramentu
małżeństwa i okresu wejścia w dorosłe życie. To także, a przede wszystkim, okres
przemian posoborowych; to zmiana celebry Mszy Św. z łaciny na język polski,
zwrócenie się kapłana twarzą do wiernych, to kazania przy ołtarzu...

I komunia św. z ks. J. Wilkiem w Wietrznie; rok 1967

