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PIERWSZA PASTERKA

    

Budowę osiedla ZWM rozpoczęto w latach 70. XX wieku. Pierwszy blok mieszkalny został
oddany do użytku 24.02.1977 r. przy obecnej ulicy Grota-Roweckiego. Od tamtego czasu z roku
na rok osiedle coraz bardziej się rozrastało, co stało się przyczynkiem do myśli o powstaniu
nowej parafii, która zostałaby wyodrębniona z dwóch parafii sąsiadujących ze sobą:
Wniebowzięcia N.M.P. oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    

Historia naszego lokalnego Kościoła sięga 1981 roku, kiedy to 4 maja wojewoda opolski wyraził
zgodę „na budowę punktu katechetycznego w Opolu na osiedlu Związku Walki Młodych –
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P.”. W lipcu na osiedlu pojawił się nowo
mianowany proboszcz – ks. Antoni Grycan, który rozpoczął swoją pracę duszpasterską.
Zamieszkał on przy ul. Lipowej 12 w Gosławicach, a pierwsze niedzielne Msze Św. dla parafian
odprawiał w kościele Wniebowzięcia N.M.P. o godz. 9.30 oraz w kościele N.S.P.J. o godz.
12.00.

    

W sierpniu 1981 r. w kościele w Gosławicach odbyło się pierwsze spotkanie osób, które chciały
wziąć udział w tworzeniu nowej parafii i budowie kościoła. Natomiast we wrześniu pozytywnie
rozpatrzono prośbę o wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb kancelarii i biura rozpoczynającej
się budowy, zatem ks. proboszcz przeprowadził się na osiedle do bloku nr 7 przy ul.
Krasickiego (obecnie ul. Grota-Roweckiego). W tym czasie Msze Św. były odprawiane w
warunkach polowych, zawiązała się wtedy Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy)
oraz swoją posługę rozpoczęły pierwsze siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
Dame – s. Gaudencja oraz s. Maksymiliana. Pod gwiazdami w nocy z 24 na 25 grudnia 1981 r.
na placu przeznaczonym pod budowę kościoła odprawiona została pierwsza Pasterka, na którą
przybyły rzesze wiernych. Ze względu na wprowadzony 13 grudnia stan wojenny zgoda na takie
zgromadzenie została wydana tylko dzięki osobistemu poręczeniu bp. Antoniego Adamiuka.
Wielu parafian dobrze pamięta, jak w czasie tej uroczystej Mszy Św. wokół wiernych jeździły
patrolujące wozy milicji i wojska. Ołtarz polowy udekorowano choinkami i umieszczono na nim
prośbę: "Obdarz nas pokojem w dniach nieszczęścia".

    

Na zdjęciu: Ks. Antoni Grycan sprawuje Mszę św. na ołtarzu polowym (25 grudnia 1981 r.)
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