Wspomnienie pośmiertne.
Z cyklu *OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA*

Proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Wietrznie
Ksiądz kanonik Józef Fejdasz. Cz. 11
* 21 03.1931 w Grabówce

-

† 30. 12. 2019 w Korczynie

W kończącym się

2019 roku odszedł do
Domu Ojca długoletni
proboszcz Wietrzna,
pełniący tę funkcje
przez 27 lat od 3.07.1975 do 30.06. 2002. Po przejściu na
emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów EMAUS w
Korczynie. Zmarł w wieku 88 lat i został pochowany tamże
w grobowcu kapłańskim.
Po uzyskaniu matury pracował przez krótki okres czasu, jako
urzędnik, odbył służbę wojskową, po czym dokończył studia w
Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia
kapłańskie przyjął 17 czerwca 1962 roku. Pierwszą jego
wikariuszowską placówką był Majdan Królewski k/Nowej Dęby.
Następnie te samą funkcję pełnił w Rzeszowie (Parafia Fara) i w
Racławicach. Ks. Józef przyjeżdżał do Przędzela odprawiać Mszę
Świętą przy przydrożnej kapliczce i uczył dzieci religii. Po
adoptowaniu budynku na kościół, bez zezwolenia ówczesnej władzy
został skazany sądownie. Jako mianowany proboszcz w 8.12.1970 zamieszkał w Przędzelu dopiero w kwietniu 1971 i pełnił tę funkcję
do czasu przejścia na równorzędną parafię do
Wietrzna. W latach 1981- 1984 był dziekanem dukielskim z siedzibą
w Wietrznie. Posiadał tytuł Expositorioum Canonicale i prawo
noszenia krótkiej pelerynki.

WIELKI PATRIOTA i czciciel MB Fatimskiej.

W czasie długoletniego pasterzowania w Wietrznie wykonał bardzo dużo
prac porządkujących zarówno obejście koło kościelne jak i samo wnętrze
kościoła. Dla przypomnienia podam niektóre z nich. Wybudowano,
wyremontowano mur okalający kościół, rozpoczęto układanie chodnika
k/kościoła. Wzmocniono pionowymi belami ściany kościoła, przedłużono
wnętrze nawy poprzez wycięcie ściany działowej (pod chórem),
uzupełniono rzędy ławek, wykonano polichromię i renowację ołtarza,
wykonano kablowe zasilanie elektryczne kościoła i plebanii, wymieniono
instalację elektryczną i sprzęt oświetleniowy. Zmieniono posadzki w
nawie i pod dzwonnicą, wykonano podłogę w prezbiterium. Pomalowano
dachy na wszystkich obiektach. Wyposażono kościół w nowy dzwon i
nowe tabernakulum. Wykonano wiele innych, drobniejszych prac, które
na bieżąco przytaczane są w gazetce „Królowa Aniołów”. Przy
konserwacji i renowacji obrazu ksiądz proboszcz przeżył smutne chwile,
gdy mała grupa niezadowolonych
usiłowała powstrzymać jego działania
zmierzające do odnowienia
zaniedbanych, zniszczonych przez ząb
czasu zabytkowych dzieł, w naszym
kościele. Z nieodpowiedzialnych działań
wyszedł obronną ręką gdyż za aprobatą
służb konserwatorskich zyskał wsparcie,
pomoc, a blask odnowionych
przedmiotów i przywrócenie świetności
XVI wiecznej Ikonie uszlachetnia nasze
małe Sanktuarium Maryjne.
Największym jego osiągnięciem
duchowym w Wietrznie jest
wprowadzenie odpustu parafialnego w
święto Matki Bożej Aniołów
SPOCZYWAJ W POKOJU WIECZNYM
Grobowiec kapłański na cmentarzu w
Korczynie
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