
 
 
 

Ks. Prałat Stanisław Siara, proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli 
przechodzi na emeryturę. 

 
 Msza Święta koncelebrowana sprawowana przez ks. Prałata Stanisława Siarę oraz 
goszczącego na wakacjach parafianina ks. Wojciecha Kuzara w niedzielę 17 sierpnia br.                     
o godzinie 11oo w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli na długo pozostanie  w pamięci 
wielu osobom w niej uczestniczących.  
 
 Jedną z intencji było dziękczynienie z prośbą o potrzebne łaski dla przechodzącego na 
emeryturę ks. Prałata Stanisława Siary, proboszcza Parafii. W oprawę Mszy Świętej oprócz 
sporej grupy ministrantów, lektorów oraz scholi włączyły się osoby z Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej. Przed końcowym błogosławieństwem przedstawiciele poszczególnych 
formacji i władz w samych ciepłych, pełnych życzliwości słowach wyrazili swoje 
podziękowania, złożyli życzenia, wręczyli piękne kwiaty. Każda z osób zabierających głos 
podkreślała wielki wkład włożony przez księdza proboszcza Stanisława Siarę w budowanie 
naszej wspólnoty parafialnej. Ze swoimi podziękowaniami i życzeniami w kolejności głos 
zabierali: przedstawiciele ministrantów i lektorów, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
Róż  Różańcowych, Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Charytatywnego "Caritas", 
Stowarzyszenia Rodzin, Poradnictwa Rodzinnego, sołtysi: Lipowicy, Cergowej i Teodorówki, 
władze samorządowe w osobach Pana Marka Góraka Burmistrza Dukli i jego zastępcy Pana 
Andrzeja Bytnara oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Pana Andrzeja Dziedzica, 
dyrektorzy dukielskich szkół w osobach Pana Jerzego Pęcaka i Pana Jana Drajewicza. 



Na zakończenie i podsumowanie podziękowań i życzeń nie mogło zabraknąć głosu 
ogółu parafian. 

Oto one: 
Czcigodny Księże Proboszczu! 

Przyszedłeś do naszej parafii ponad 32 lata temu jako Kapłan na wzór Chrystusa 
według woli Bożej.  

Zapobiegliwy, pracowity, niestrudzony, skromny, pełen sił i zapału nie żałowałeś 
trudu, czasu i serca. Troszczyłeś się o nasze życie religijne, o pogłębianie naszej wiary. 
Trwając na modlitwie udzielałeś sakramentów, katechizowałeś, współtworzyłeś grupy 
duszpasterskie.  

Otaczając opieką swojego poprzednika śp. ks. Prałata Stanisława Głogowskiego                    
w czasie długoletniej, ciężkiej choroby aż do końca Jego ziemskiej wędrówki, dałeś piękny 
przykład synowskiego oddania i miłości bliźniego. 

Pamiętamy Twój trud włożony w przygotowanie do kanonizacji Świętego Jana                      
z Dukli i wizyty Ojca Świętego, też już Świętego Jana Pawła II - trud wielki, lecz włożony 
cicho, bez rozgłosu.   

Liczne inwestycje, które powstały dzięki Twojej inicjatywie są widocznym                      
i namacalnym świadectwem Twojej wielkiej wiary w Boga i miłości do ludzi. 

My, parafianie dzisiaj wyrażamy głęboki szacunek i uznanie za Twą kapłańską 
posługę, jako proboszcza w naszej parafii. 

Dziękujemy za te wszystkie lata, za odprawione Msze Święte, kierowane do nas 
Słowo Boże, udzielone sakramenty: Chrztu Świętego, Pojednania, Komunii Świętej, 
Małżeństwa, Sakramenty Chorych, opiekę duszpasterską. 

Dziękujemy za zatroskanie o prawdy Boże, za duchową formację swoich parafian 
wyrażającą się w prowadzeniu takich grup jak: ministranci, Akcja Katolicka, Parafialny 
Zespół Charytatywny „Caritas” , jak również za wspieranie pozostałych grup formacyjnych 
zawiązanych przy naszej parafii.  

Dziękujemy za to czujne oko, pod którym kilkunastu młodych chłopców dojrzewało 
do powołania do kapłaństwa,  a niejeden młody kapłan stawiał pod nim swe pierwsze kroki w 
kapłaństwie. 

Składamy gorące Bóg zapłać za kształtowanie  w nas nie tylko postaw religijnych ale 
też Twój patriotyzm i nauczanie jak żyć i jak patrzeć na zmieniający się wokół nas świat                     
i obyczaje. 

Dziękujemy za subtelne przestrzeganie nas przed zagrożeniami współczesnej kultury 
oraz przed tymi niebezpieczeństwami dla wiary i narodu, których wielu z nas bez Twej 
mądrości by nie dostrzegło. 

Gorąco dziękujemy za wszelkie wyświadczone dobro, za to, że zauważałeś problemy, 
zmartwienia i cierpienia każdego członka swojej wspólnoty jak też za słowa pokrzepienia                 
w ciężkich chwilach. 

Słowa podziękowania kierujemy także za wielkie zatroskanie za sprawy tzw. 
materialne, dzięki któremu nasza świątynia przybrała tak znamienity wygląd. 

Dziękujemy jeszcze raz za Twoją skromność, za serce, które oddałeś Parafii jako 
kapłan, proboszcz, gospodarz i człowiek. 

Dzisiejszy dzień jest też okazją do złożenia życzeń - za wstawiennictwem NMP Matki 
Kapłanów oraz Świętych Patronów: Świętej Marii Magdaleny, Świętego Jana z Dukli, 
Świętego Jana Pawła II, Świętego Stanisława życzymy wszelkich potrzebnych łask na dalsze 
lata, dużo zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz satysfakcji ze sprawowanej kapłańskiej posługi.  

 



Dodać należy, że po wszystkich wypowiedzianych słowach na potwierdzenie ich 
szczerości i prawdziwości w kościele rozlegały się długo gromkie brawa, którym 
towarzyszyło wiele łez wzruszenia.    

Ustępujący z funkcji proboszcza ksiądz Prałat Stanisław Siara w swojej skromności 
zacytował słowa Psalmu: "Nie nam Panie, nie nam, lecz Twemu Imieniu daj chwałę".  

Podziękował za piękną oprawę Mszy Świętej, za życzenia, które jak podkreślił były 
wzruszające. Dodał, że przestaje być proboszczem, ale nie przestaje być kapłanem, bo 
kapłanem się jest na wieki. Zapewnił też o swojej służbie kapłaństwem w dalszym ciągu,                  
w miarę swoich możliwości. 
Po tych słowach chciałoby się tylko powtórzyć za poetą:  

"A Ciebie Chryste miłosierny, 
Wzywamy: wejrzyj na lud wierny 
I prosim Panie najgoręcej, 
Takich Kapłanów daj nam więcej!"  
 

Przedstawicielka wspólnoty parafialnej: Halina Gajek 


