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W ostatniej homilii, wygłoszonej jako proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego, ks. Tadeusz
Muc wyjaśnił, że dekret o zmianie parafii, który otrzymał z rąk Biskupa Opolskiego, był
przychyleniem się do jego osobistej prośby o przeniesienie na mniejszą parafię.

  

– Gdybym jednym słowem miał odpowiedzieć na pytanie „Kim Ty, Jezu, jesteś dla mnie?”,
myślę, że odpowiedziałbym: „Ratunkiem”. Bo gdybym nie odpowiedział na powołanie do
kapłaństwa, nie byłbym kapłanem, to nie wiem, kim bym był, gdzie bym się teraz poniewierał,
co bym czynił, jakim bym był człowiekiem. Z perspektywy historii życia, myślę, że po tych
wszystkich okolicznościach i sytuacjach w przeciągu 50 lat, Jezus powołując mnie do
kapłaństwa, powołał mnie również do tego, by mnie uratować przed tym światem. Jestem Mu
wdzięczny – mówił ks. proboszcz Tadeusz.

  

– Po rachunku sumienia pragnąłem z całego serca na nowo powiedzieć Mu o swojej pierwotnej
miłości, o swojej pierwotnej gorliwości. Do tego czynu zostałem pociągnięty, do Chrystusa, a
jednak troski tego świata, problemy i troski tej parafii gasiły we mnie tę pierwotną gorliwość i
miłość – wyjaśniał ks. Tadeusz, dziękując z całego serca za wszelką dobroć, życzliwość i
pomoc przy parafii i Kościele wszystkim, którzy związani są w jakikolwiek sposób ze świątynią i
wspólnotą parafialną Przemienienia Pańskiego. – W takiej wielkiej wspólnocie często panuje
anonimowość, ale kiedy spotykamy się tu na Eucharystii, twarze są nam coraz bardziej znane,
gdyż zaczynamy się poznawać w Duchu Chrystusowym – mówił.

  

– Chciałbym bardzo przeprosić, jeżeli ze względu na mnie ktoś odszedł od Chrystusa –
podkreślał, kończąc słowami: – Myślę, że wiara, która nas łączy, pozwala nam się cieszyć nie
tylko z tego, że będziemy się od czasu do czasu spotykać tutaj czy w mojej nowej parafii, która
jest niedaleko (Osowiec-Węgry), ale ze względu na to, że każdy z nas tu obecnych ma swoje
mieszkanie przygotowane w niebie. Prędzej czy później tam się spotkamy. Bóg zapłać.
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