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Eucharystia jest ucztą weselną na której 

Oblubieniec spotyka naszą słabość, aby 

nas doprowadzić z powrotem do 

pierwszego powołania.  
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pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Ku czemu podążam? 

Życie człowieka jest wciąż skierowane ku czemuś, ku komuś. Dą-

żymy od tego, kim jesteśmy, ku temu, kim mamy się stać. Od ży-

cia ziemskiego ku miłości Boga – Oblubieńca. Lampa to symbol 

mojego życia, prostego i kruchego jak glina. Oliwa to miłość Du-

cha Świętego, bez niej nie zapłonę. Życiowa mądrość i roztrop-

ność to napełnianie mojego życia, wnętrza, mojej lampy – oliwą 

Ducha, Jego miłością. Głupota to coraz większe oddalanie się od 

miłości Oblubieńca w ciemność. Oddalanie się do tego stopnia, że 

może On powiedzieć: „Zapewniam cię, że cię nie znam”. Panien 

rozsądnych i głupich jest tyle samo. Mądrości i głupoty jest we 

mnie po równo. Ode mnie zależy, ku czemu zwrócę moje serce, za 

czym podążę.  

 Jezu, pragnę, aby moje życie przez konkretne czyny miło-

ści było oczekiwaniem na Ciebie i ciągłą gotowością spotkania 

Ciebie, Oblubieńca.  

 

Pogrzeb Ks. Stanisław Gołyzniaka  
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Pogrzeb księdza Stanisława   

W słoneczną sobotę 31 października pożegnaliśmy naszego kochanego proboszcza księdza Stanisława Gołyź-

niaka na zawsze. Spoczął w kwaterze salezjańskiej na cmentarzu w Oświęcimiu. Polanę w tych uroczysto-

ściach reprezentowała skromna delegacja w osobach Anna i Joanna Stepniewskie oraz Karolina i Miłosz Smo-

leńscy. 

 Po różańcu w kościele p.w  Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dyrektor wspólnoty zakonnej w 

Oświęcimiu ks. Dariusz Bartocha przeczytał życiorys księdza Stanisława. 

 Ksiądz Stanisław Gołyźniak urodził się 26 maja 1960 roku w Krynicy. Skończył Liceum Zawodowe w 

Oświęcimiu potem wstąpił do salezjańskiego nowicjatu w Kopcu, które ukończył złożeniem pierwszych ślu-

bów zakonnych 22 sierpnia 1981 roku. Kolejnym etapem formacji były studia filozoficzne odbywane w Wyż-

szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, w latach 1981-1983. 

Kolejne lata upływały mu w salezjańskim seminarium w Krakowie na zdobywaniu wiedzy teologicznej i kolej-

nych posług: w 1985 roku posługi lektoratu i w 1986 roku posługi akolitatu. Śluby wieczyste złożył 20 sierpnia 

1987 roku w Kutnie-Woźniakowie. Następnego dnia z rąk ks. bpa Romana Andrzejewskiego przyjął diakonat. 

Uwieńczeniem 4 letnich studiów teologicznych była obrona pracy magisterskiej na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II z teologii biblijnej. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1988 w Krakowie. Wszyscy znający ks. Stanisława wiedzą, że 

zawsze chodził wolnym krokiem, nie śpiesząc się, być może niektórzy nie podejrzewali go o grę w piłkę nożną 

w drużynie seminaryjnej startującej w Kleryckiej lidze Piłkarskiej w Krakowie. 

Od 1988 do 1991 pracował w Oświęcimiu jak wikariusz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tam też 

skończył swoją posługę kapłańską; była to zarówno pierwsza jak i ostatnia jego parafia. Kolejne dwa lata 1991

-1993 pełnił posługę w Pogrzebieniu jako duszpasterz i katecheta. W latach 1993-1997 pracował w Przemyślu 

jako duszpasterz młodzieży, katecheta i duszpasterz w parafii. 

W latach 1997-2001 pełnił funkcję administratora we wspólnocie seminaryjnej w Krakowie. Odbył wiele kur-

sów i szkoleń dotyczących różnych projektów unijnych, a w grudniu 2001 roku ukończył studia podyplomowe 

w zakresie  Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. 

W latach 2001 do 2009 ks. Stanisław powrócił do pracy w Przemyślu w charakterze ekonoma wspólnoty, nie 

stroniąc oczywiście od pracy duszpasterskiej. W Przemyślu organizował Salezjańskie Lata.   

22 sierpnia 2009 roku objął parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie. Będąc proboszczem kontynuował 

prace przy budowie i wystroju nowego kościoła. Celem przyspieszania prac w nowym kościele nawiązał 

współpracę z parafiami niemieckimi. Od 2016 roku został też przełożonym wspólnoty zakonnej pw. św. Jana 

Bosko. 

Dziesięcioletni pobyt w bieszczadzkiej Polanie zaowocował nie tylko zmianami w kościele i jego otoczeniu, 

ale również w życiu parafii. 17 listopada 2013 roku po 15 latach budowy ks. abp. Józef Michalik poświęcił 

nowy Kościół i rozpoczęto sprawowanie w nim sakramentów. W Polanie w niektóre lat swojej posługi, ks. 

Stanisław musiał łączyć obowiązki przełożonego wspólnoty, proboszcza, ekonoma i kierownika domu nocle-

gowego. Nie stronił też od pracy fizycznej dzięki czemu zmniejszał koszty utrzymania domu i kościoła. Zwią-

zany był z harcerstwem prowadził I Bieszczadzką Drużynę Bartoszową, był także członkiem Polskiego Związ-

ku Wędkarskiego i Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu.  

W 2019 roku po zakończeniu kadencji przełożonego wspólnoty, został posłany do Gostwicy w charakterze 

kierownika ośrodka wychowawczego. 
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W lipcu 2020 roku przybył po raz trzeci, jako salezjanin do Oświęcimia, by przygotować się do podjęcia obo-

wiązku proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, co stało się faktem w 

pierwszych dniach sierpnia.   

Planował remonty i nowe inwestycje. Zastanawiał się nad dobrym przygotowanie jubileuszu 70 lat od powsta-

nia parafii i 25 lat od ustanowienia sanktuarium, które przypadną w 2022 roku. Chciał nadać im szerszy cha-

rakter, stąd myślał o przygotowaniu wszelkich pomysłów i materiałów już w nadchodzącym roku.  

We wrześniu poszedł do szpitala ze względu na wysokie ciśnienie, do tego doszły problemy z nerkami i zaraził 

się koronawirusem, po czym natychmiast przeniesiono go do szpitala w Krakowie. W szpitalu były dializy i 

problemy z oddychaniem – został podłączony do respiratora. Opatrzony sakramentami odszedł do Pana 27 

października o godz.10.25.  

 Mimo trudnych czasów  w uroczystości uczestniczyło 

ponad 30 kapłanów, w większości salezjanów z wielu domów 

Inspektorii Krakowskiej. Mszy świętej przewodniczył ks. In-

spektor Marcin Kaznowski. Mszę celebrowali również Bp Ro-

man Pindal, ks. dziekani Fryderyk Tarabuła i ks. Bogdan Wą-

drzyk oraz proboszczowie oświęcimskich parafii Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana, oraz przed-

stawiciel braci franciszkanów z Harmęż. We mszy świętej 

uczestniczyli przedstawiciele grup parafialnych oraz Rodziny 

Salezjańskiej. Górnicy wystawili poczet sztandarowy. Modliły 

się z nami siostry Serafitki i delegacja z Przemyśla. Byli też 

nasi dawni nauczyciele pani Bernadetta Szkarłat i pan Radek 

Pasławski.  

 Homilię wygłosił ks. Sylwester Jędrzejewski. Msza 

święta była transmitowana na kanale YouTube, dzięki czemu 

w ceremoniach mógł uczestniczyć brat ks. Stanisława ks. Grzegorz, pracujący w Stanach Zjednoczonych oraz 

wszyscy którzy nie mogli być na pogrzebie osobiście.   

W homilii padły piękne i prawdziwe słowa. „Dziś nie ma tutaj przypadkowych ludzi. Są ci, dla których ks. 

Stanisław był współbratem, księdzem proboszczem z Polany i – niestety krótko – z Oświęcimia, kolegą, przy-

jacielem, duszpasterzem, katechetą, wychowawcą, druhem podharcmistrzem Bieszczadzkiego Hufca ZHP, bu-

downiczym, który zwieńczył uprzedni trud pracy dwóch proboszczów, swoich poprzedników, poświęceniem 

kościoła w Polanie. Ponad wszystko był Stanisław kapłanem Jezusa Chrystusa.” Ksiądz Sylwester często go-

ścił w Polanie. Znał księdza Stanisława bardzo dobrze. Powiedział ze wierzył on w moc swego kapłaństwa ale 

objawiał to dyskretnie bez ostentacji. Dalej mówił „Kapłańską i ludzką dobroć widać było w każdym z nim 

spotkaniu. Wyglądało czasami, jakby był onieśmielony swoją naturalną dobrocią. Bo ona była specjalnym da-

rem, aby nim świadczył o dobrym Bogu. Nigdy się nadzwyczajnie nie spieszył, ani z decyzjami, a zwłaszcza z 

opiniami, ani też z działaniami. Uderzała mnie zawsze u Stanisława postawa i umiejętność słuchania innych 

osób. Nasze przyjacielskie spotkania w większości, po krótkiej rozmowie, były milczeniem. Takie to było 

Twoje kapłaństwo: ciche, spokojne, pokorne, nieprzegadane. ” Z ołtarza padły słowa że był dobrym kapłanem 

i dobrym człowiekiem co nie zawsze idzie w parze. Podkreślono mocno to jego człowieczeństwo właśnie.  

 Na zakończenie liturgii słowa kondolencji wyrazili ks. Inspektor, przedstawiciele Rady Parafialnej i 

odczytano teksty niektórych nadesłanych kondolencji, m.in.: nasze z Polany i z Moskwy. Odczytano intencje 

mszy św., które będą odprawione za duszę św. pamięci ks. Stanisława. Polana przekazała intencje od nauczy-

cieli i pracowników szkoły, rodziców i uczniów oraz harcerzy. Pisząc o pogrzebie na stronie parafii oświęcim-

skiej ks. Bartocha zatytułował tekst „Pożegnanie dobrego człowieka”i tak chyba można powiedzieć- że poże-

gnaliśmy dobrego człowieka, bardzo dobrego. Pozostaje nam ciepłe wspomnienie i modlitwa.   

 Wyjeżdżając z Oświęcimia odwiedziliśmy jeszcze proboszczowskie psy Kamę i Brutusa. Na pewno 

bardzo tęsknią za swoim panem ale pragnę wszystkich zapewnić że nie dzieje im się krzywda. Opiekuje się 

nimi brat zakonny Sebastian Wiśniewski i zadowolone chodzą na spacerki kilka razy dziennie. 

                                                                                 Karolina Smoleńska  

Zdjęcia z pogrzebu na stronie oswiecim.sdb.org.pl 



1.Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych 

częściach świata.   

2. Według zaleceń Rządu RP w naszym kościele, wraz z kaplicą w nabożeństwach może uczest-

niczyć do 30 osób. Prosimy o stosowanie wymogów dotyczących bezpiecznej odległości w świą-

tyni oraz chronienie twarzy maseczką i dezynfekcję rąk.   

3. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest  

Matka i Głowa wszystkich kościołów Świata”.  

4. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy 

przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msza św. w intencji naszej Ojczyzny 

w naszym kościele o godz. 17 00.   

5. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miło-

sierdziu. W naszym kościele będziemy się modlić za zmarłych przez cały miesiąc listopad.    

6. Dziękuję wszystkim którzy w tym trudnym czasie wpierają naszą parafię. Proszę osoby które 

nie wpłaciły sumy 100 zł na sprzątanie Kościoła o wpłatę.   

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej– naszego tygodnika „Wśród Nas.  

W tym tygodniu patronują nam:  

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła.   

11 XI – św. Marcin (316-397), biskup w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Za-

chodnim. 

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach 

Wschodnich. 

13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi polscy męczennicy wy-

niesieni do chwały ołtarzy. 

     Intencje Mszy Świętych 

Niedziela - 8 List.     godz. 8 00. + Bronisława Oskorip w rocz. Śm.  

            godz. 11 00.  + Andrzej Zmarzlak—rocz. śm.   

            godz. 15 00.  + Józefa Krakowska od Walentyny Wojtasik   

Poniedziałek - godz. 17 00. 1) + Bożena Wiercińska od Grażyny, Michała Hafko  

            2) + Kazimierz Bakalarz, + rodzice: Jan i Genowefa  

Wtorek - godz. 17 00. + Józefa Krakowska   

Środa- w intencji Ojczyzny              Czwartek - + Józefa Krakowska   

Piątek 1) + Bożena Wiercińska       2) +Stanisław, + Helena Michno, + z rodziny   

Sobota -+ Józefa Krakowska    

Niedziela - 15 List.    godz. 8 00. 1) + Jan Bęben  2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Oskoripo 

   godz. 11 00   + Zbigniew Konopka—18 rocz. śm. + rodzice , + rodzeństwo   

              godz. 15 00  + Kazimiera Mikrut  

    Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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