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Przez cały niedzielny dzień gościmy w naszej parafii ks. infułata Edmunda Podzielnego,
proboszcza parafii katedralnej, który głosząc słowo podczas każdej Mszy św., opowiada nam o
znaczeniu świątyni jako miejsca kierującego naszą myśl ku Bogu, miejsca, w którym składamy
Najświętszą Ofiarę, którą Pan Jezus ustanowił w Wieczerniku. Przede wszystkim ks. Edmund
Podzielny przypomina nam historię kościoła katedralnego Podwyższenia Krzyża Świętego,
który jest niejako matką wielu opolskich kościołów i parafii, jakie w kolejnych dziesięcioleciach
zostały wzniesione i utworzone na terenie niegdyś bardzo rozległej opolskiej parafii Krzyża
Świętego. Najpierw stał się prokatedrą, a od 1972 roku jest katedrą biskupa opolskiego. W niej
w Wielki Czwartek święcone są oleje święte, które przekazywane są do każdej parafii. W niej w
wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego biskup opolski udziela święceń kapłańskich,
posyłając neoprezbiterów do pracy w całej diecezji.

    

– Na przełomie tysiącleci (X/XI w.) nasze ziemie należały do diecezji praskiej. Wówczas
chrześcijanie w Opolu zbudowali kościół, niewielki, drewniany, który jednak musiał być bardzo
umiłowany, gdyż w 1024 roku biskup wrocławski przekazał mu cząsteczkę drzewa Krzyża, na
którym wisiał Pan Jezus – opowiada ks. Edmund Podzielny. – Ponad 700 lat temu położono
fundament, na którym wzniesiono nową, piękną świątynię poświęconą Krzyżowi Świętemu –
mówi dalej, wskazując, że w historii katedry opolskiej jest również wiele trudnych momentów,
gdyż kilka razy płonęła, a także nosi w sobie ślady ostrzeliwania. – Ale za każdym razem
podejmowano starania, czasem trwające wiele lat, bo mieszkała tu ludność niezamożna, by
zniszczenia odbudować – zaznacza ks. Podzielny, podkreślając: – I dziś nasza matka
kościołów się zestarzała i pokornie prosi o pomoc, by mogła na nowo zabłysnąć blaskiem, by
nie zmarnowała się troska wielu pokoleń, które żyły przed nami. Czas zadał jej wiele ran, a
parafia katedralna nie jest wstanie udźwignąć milionowych wydatków potrzebnych na remonty.

    

Dlatego ks. infułat Edmund Podzielny, za zgodą naszego proboszcza ks. Tadeusza, zwrócił się
i do nas o wsparcie renowacji katedry opolskiej, po każdej Mszy św. zbierając ofiary na ten cel i
zapewniając o codziennej modlitwie w intencji dobrodziejów.
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