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Za sześć lat posługi proboszczowskiej ks. Tadeusza Muca dziękowaliśmy Panu Bogu w
niedzielę 21 sierpnia ( zobacz zdjęcia w galerii ). – Księże Proboszczu, Pan Bóg w swojej
dobroci dał nam Ciebie. Jesteśmy wdzięczni za ten dar. Również jesteśmy wdzięczni Tobie –
mówił ks. Wojciech w słowie wstępnym podczas Mszy św. o godz. 9.30. – Dziękujemy Ci, że
uczyłeś nas jak odkrywać we wszystkim to, co od Boga pochodzi i to, co do Pana Boga
prowadzi. Dziękujemy Ci za przykład, jak być nieustannym darem dla drugiego człowieka, za
Twoje słowa, wyrazy dobroci, zrozumienia, często wzruszenie łez. Dziękujemy Ci, że zawsze
traktowałeś nas jak równych sobie – podkreślał ks. Wojciech, dodając: – Zanim Pana Boga
przeprosimy za wszystkie nasze grzechy, nasze niedoskonałości, chcemy również Ciebie
przeprosić za to wszystko zło, które było naszym udziałem i prosimy byś o naszej parafii nie
zapomniał, byś tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli i przez cały dzień się będą modlić za
Ciebie, również wspierał swoją modlitwą i prosił za nich. I byś często nas odwiedzał.

    

Po uroczystym wyznaniu wiary i modlitwie, którą objęliśmy troski Kościoła powszechnego i
naszego lokalnego, ksiądz Proboszcz z rąk dzieci otrzymał od całej wspólnoty parafialnej:
kielich mszalny, na którego podstawie wygrawerowany został napis: „Ks. Proboszczowi
Tadeuszowi Mucowi – wdzięczni parafianie Przemienienia Pańskiego w Opolu – Opole,
21.08.2011 r.”, albę i bieliznę kielichową, kronikę parafialną, a także kwiaty.

    

Gdy wyśpiewaliśmy Te Deum Laudamus, nadszedł czas podziękowań. – Księże proboszczu,
można by Ci było dziękować za masę rzeczy, związanych chociażby z wszystkimi remontami,
bo przez ostatnie 6 lat tutaj naprawdę wiele się podziało, ale ja chciałbym Ci przede wszystkim
podziękować za Twoje kapłaństwo i za to, co z tego kapłaństwa wyniknęło, wynika i zawsze
będzie wynikać dla naszej parafii i całego Kościoła. Wykreowałeś obraz kapłana zgodny z
zaprezentowanym zdjęciem, na którym widzimy proboszcza na kolanach nalewającego zupę
pielgrzymom, swoim parafianom. Służyłeś nam tutaj duchowo, psychicznie, fizycznie,
materialnie. Służyłeś całym sobą. Nie afiszowałeś się z tym, co robiłeś. Mówiłeś, że to Pan
Jezus, że to twoi współpracownicy, inni księża a Ty tylko gdzieś tam z boku. Zostałeś nam dany
jako dar Pana Boga. Jestem przekonany, że nikt inny w tym czasie nie mógłby Ciebie tutaj w
tym miejscu zastąpić. Pan Bóg wybrał właśnie Ciebie – mówił w imieniu parafian Mirosław
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Hanulewicz, członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej i nadzwyczajny szafarz Komunii św. Ze
słowem podziękowania wystąpili również przedstawiciele Opolskiego Chóru Kameralnego oraz
Liturgicznej Służby Ołtarza, a także ks. Andrzej w imieniu powołanych z naszej parafii, który
podkreślił: – Mieliśmy i mamy w Tobie przyjaciela. I za to niech Ci Pan Bóg wynagrodzi.

        

Ks. Wojtek zap

owiedział jeszcze jeden prezent od całej wspólnoty parafialnej. – Księże Proboszczu,
parafianie, widząc, że masz sfatygowany telewizor, pomyśleli by obdarzyć Cię nowym. Mamy
nadzieję, że będziesz miał więcej czasu i możliwości oglądania dobrych meczy na dobrym
telewizorze – mówił z uśmiechem ks. Wojtek, a ks. Tadeusz tylko łapał się za głowę z
zaskoczenia.

    

Liturgię koncelebrowaną przez ks. Tadeusza, wikarych: ks. Wojciecha i ks. Zygmunta, a także
pochodzących z naszej parafii: ks. Andrzeja Grondowskiego i ks. Grzegorza Grzybowskiego,
ubogacił chór parafialny Tabor oraz orkiestra. A po Eucharystii na zielonym placu przed
plebanią przygotowany był słodki poczęstunek z kawą, na który zaprosił ks. Tadeusz. Tam nie
zabrakło podziękowań, życzeń, uścisków i wspólnych pamiątkowych zdjęć.
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