Kochany Księże Feliksie!
Nasz Bracie i Przyjacielu!
Z radością i wdzięcznością stajemy przy Tobie – Drogi Jubilacie – gdy zegar czasu
wybił 50-cio lecie przyjęcia przez Ciebie święceń kapłańskich. Siostra Nulla tak
głęboko weszła w tę Tajemnicę, gdy pisała:
„O Tajemnicze, błogosławione
Kapłańskie usta.
Bóg Was po trzykroć
swym pałającym oddechem musnął.”
Dziękujemy Ci kochany Bracie za to, że dzieliłeś się z nami tym „pałającym
muśnięciem” Ducha, gdy sprawowałeś Najświętszą Ofiarę, gdy głosiłeś Homilie,
karmiłeś nas Boskim Chlebem, gdy rozgrzeszałeś nas w Sakramencie Pojednania.
Również tu, w Choszczówce dochodziłeś do zdrowia. Skromny i Pokorny
przyjmowałeś pomoc, uśmiechając się delikatnie – dziękując, dziękując, dziękując...
Uczymy się od Ciebie tego cichego bycia w „obecności Ducha” Prymasa Tysiąclecia,
którego tak bardzo kochasz. Uczysz nas tej miłości, przywołując Jego obecność
przez cytowanie słów, które on wypowiadał. Z podziwem stwierdzamy, że znasz na
pamięć wiele fragmentów z nauczania Ojca i często je cytujesz w czasie rekolekcji,
które głosisz, aż do zupełnego zmęczenia. Potem obiecujesz – Drogi Księże Felku –
że przyjedziesz odpocząć, my się cieszymy, a Ciebie „ani widu, ani słychu”, bo już
głosisz kolejne rekolekcje, gdzieś „na końcu świata”...
Twoje imię – Felix – znaczy: szczęśliwy. Życzymy Ci więc, abyś był szczęśliwy tym
szczęściem, które płynie ze świadomości pełnienia Woli Pana Boga. Na wzór Sług
Bożych – Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego – często przykładasz ucho do
Serca Pani Jasnogórskiej, aby dowiedzieć się „jak bije serce Narodu w Sercu Matki”,
aby dowiedzieć się jak pomóc tym, którzy stają – tak licznie – na Twoich drogach.
Dziękujemy Ci, Drogi Księże Feliksie, za Twoją wierność i gorliwość w modlitwie.
Dziękujemy za Twoją pogodę Ducha, za Twój uśmiech, którym nas obdarzasz, za
poczucie humoru, za Twoje przytulanie do serca wszystkich - niemal całego świata.
Twoje życie, Twoje Serce to „Jezu, ufam Tobie”. Razem z Tobą, Drogi Przyjacielu
wołamy: „Jezu, ufamy Tobie”. Razem z Tobą wszystko stawiamy na Maryję, na wzór
Prymasa Tysiąclecia. Niech Ona, Matka Wielkiego Zawierzenia towarzyszy Ci dalej,
na dobre i na złe.
Przyjmij te niepozbierane myśli wdzięczne i kochające Ciebie „8” na czele z Marysią
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