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Konsekracja kościoła pw. Przemienienia Pańskiego

Najliczniejsza wspólnota parafialna osiedla ZWM w Opolu, licząca około dwudziestu tysięcy
mieszkańców, po kilkunastu latach organizowania się i budowania Domu Bożego, w święto
Trójcy Przenajświętszej – 6 czerwca 1993 r. – przeżyła uroczystość wieńczącą jej trud. W dniu
tym, biskup opolski Alfons Nossol namaścił ołtarz i ściany świątyni olejami świętymi: kościół
Przemienienia Pańskiego został konsekrowany.

Msza św. konsekracyjna zgromadziła tysiące wiernych: parafian i gości. Bardzo licznie przybyli
duchowni z Opola, z diecezji i spoza niej, a wśród nich zaproszony przez ks. proboszcza
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Antoniego Grycana jego pierwszy duszpasterz, ks. Eugeniusz Butra, który udzielił mu
sakramentu chrztu św.

– Wchodzimy do świątyni z radością, a Bóg jedynie wie, jak wiele serca, wiary i sił włożyliśmy w
te mury – powiedział ks. Antoni Grycan – a droga do tej świątyni była długa, bo najpierw trzeba
było przejść żmudne starania o zakupienie gruntu od władz, które bardzo nie chciały naszego
kościoła! I gdy się udało, mogliśmy w tym miejscu, pod gwieździstym mroźnym niebem,
odprawić pierwszą pasterkę, a był to czas stanu wojennego 1981 roku.

Wkrótce, bo już na Wielkanoc 1982 r. poświęcono, zmontowane z elementów udostępnionych
przez „Mostostal;”, pomieszczenie kaplicy. W ciągu roku wybudowano dom katechetyczny,
następnie plebanię, dom dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame, przygotowano materiały i
projekty świątyni, którą rozpoczęto w 1984 r.

Kościół, wraz ze wszystkimi parafialnymi obiektami, stanowi dzisiaj nowoczesny, funkcjonalny,
kompleks zabudowy sakralnej, która będzie mogła z powodzeniem służyć wielu pokoleniom, a
wzniesienie jego parafialnego zawdzięczają przede wszystkim sobie i swojemu proboszczowi A.
Grycanowi; nie szczędząc sił i zdrowia, z pomocą księży wikarych, budował on i integrował
wokół tego dzieła ludzi młodego osiedla. Pamiętał równocześnie o duszpasterskich
obowiązkach, o wychowaniu chrześcijańskim młodzieży i dzieci, formacji dorosłych, o
neokatechumenach, o chorych i samotnych... Faktem jest, że każdego roku do I Komunii
Świętej przystępuje około 500 dzieci, a przed dwoma tygodniami przeszło 500 młodych osób
przyjęło z rąk ks. bpa Jana Kopca sakrament bierzmowania.

Biskup Opolski nazwał świątynię Przemienienia Pańskiego „sercem młodej dzielnicy”, wokół niej
bowiem skoncentrowało się życie mieszkających tutaj ludzi. „Budowa tej świątyni was scaliła i
zjednoczyła w jedną wspólnotę parafialną” – Ks. Biskup podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do jej powstania, za trud i ofiarność, a szczególnie serdeczne słowa
podziękowania skierował do ks. Antoniego Grycana i księży wikarych, pracujących w tej parafii.

- Kościół to przestrzeń Przemienienia Pańskiego i ludzkiego; trzeba wsłuchiwać się w głos Pana
i korzystać z sakramentu pokuty, by Przemienienie Pańskie było osiągalne dla nas tu, na ziemi
(…) Świątynia jest źródłem naszej radości, dbajcie więc o to nowoczesne miejsce i nie och ono
przemienia was wszystkich stale w ludzi radosnych, szczęśliwych i niech ta przemiana
dokonuje się mocą Trójjedynego Boga – powiedział Biskup opolski do zgromadzonych na
uroczystej Eucharystii i poświęceniu nowej świątyni.
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