
Rok 1982

Wpisany przez Ania

SERCEM PARAFII BYŁA TYMCZASOWA KAPLICA

    

Na początku 1982 roku przystąpiono do stawiania pierwszej kaplicy – tzw. „baraku”. Wiele
wykorzystanych wtedy materiałów pochodziło z rozbiórki obiektów na Metalchemie, a udział w
budowie brali zarówno fachowcy jak i chętni do pomocy parafianie. Mimo że zima była wtedy
niezwykle mroźna, prace postępowały dość szybko, gdyż nieukrywanym marzeniem wszystkich
było ukończenie prac budowlanych przed Świętami Wielkanocnymi. Kaplica została postawiona
wzdłuż ul. Krasickiego oraz poświęcona w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 1982 r. przez bp A.
Adamiuka.

    

31 maja 1982 r. zatwierdzony został plan budowy kościoła i punktu katechetycznego, a prace
budowlane rozpoczęto po wykupieniu ziemi od rolników 6 lipca 1982 r. Kościół budowano wg
projektu Antoniego Domicza i Janusza Olechnickiego przy w współudziale konstruktora –
Danuty Sznajwejs. Kierownikiem budowy został Tadeusz Sławiński, a jego zastępcą Andrzej
Komórek.

    

Niemniej ów rok był wyjątkowy nie tylko ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych. W tym
roku w naszej parafii pierwszy raz dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej, a ulicami osiedla
przeszła pierwsza procesja w Uroczystość Bożego Ciała. Ponadto do naszej parafii został
skierowany pierwszy wikary – ks. Wiktor Małecki. Rok później drugim wikarym został ks.
Stanisław Dworzak. Co więcej od 1982 roku prowadzone są księgi parafialne. Wszystko to
oznacza, że serce parafii zaczęło mocno bić.

  

7 października 1982 roku wszedł w życie akt erygujący parafię Przemienienia Pańskiego
w Opolu,  który podpisany został 29  września 1982 roku.

  

Zatem 7  października 1982 roku powstała parafia Przemienienia Pańskiego  obejmująca
"dzielnicę ZWM, której granice wyznaczają: ul. Oleska, oś  obwodnicy oddzielającej osiedle
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ZWM od Opola-Gosławic, pole między  osiedlem ZWM II i Opolem (za ulicą Ozimską), oraz tory
kolejowe aż do  Dworca Wschodniego, wyłączone z dot. parafii Opole-Gosławice". Jej 
proboszczem tego samego dnia mianowano ks. Antoniego Grycana, który już  od drugiej
połowy 1981 roku duszpasterzował mieszkańcom.

    

Na zdjęciach: Budowa kaplicy oraz jej poświęcenie - Msza Św. celebrowana 4 kwietnia 1982 r.
przez bp. A. Adamiuka
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