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Noc Kościołów to międzynarodowy projekt, który do Opola zawitał po raz pierwszy. Podobnie
jak Noc Muzeów czy Noc Kultury, które na stałe zagościły w naszym mieście, również Noc
Kościołów otwiera szeroko drzwi miejsc, które zwykle po zmroku są zamknięte.

  

W piątek, 24 maja, po nabożeństwach majowych i wieczornych Mszach św., świątynie tętniły
życiem. 9 kościołów, wśród nich nasz, a także kościół ewangelicko-augsburski na Pasiece,
przygotowały szereg propozycji dla osób, które zdecydowały się uczestniczyć w Nocy
Kościołów. Swoiści pielgrzymi otrzymali specjalne karty, na których mogli zbierać pieczątki
poświadczające obecność w poszczególnych miejscach. Po nawiedzeniu 5 kościołów można
było odebrać certyfikat uczestnictwa w projekcie. Tak więc naszych parafian można było
spotkać na Mszy św. inauguracyjnej w katedrze, na koncercie orkiestry w kościele św. Józefa w
Opolu-Szczepanowicach czy podczas zwiedzania kościoła i klasztoru ojców franciszkanów.

  

Na tą wyjątkową noc w naszym kościele parafialnym ks. Zygmunt przygotował prelekcję nt.
ikony Przemienienia Pańskiego. By jak najwięcej osób mogło jej wysłuchać, prelekcja odbyła
się czterokrotnie: o 19.30, 20.30, 21.30 i 22.30. Na najwcześniejszą godzinę przyszło wielu
parafian, większość z nich została po wieczornej Mszy św. Ale o późniejszych porach w
progach naszego kościoła zawitały osoby z sąsiednich parafii a nawet spoza Opola.

      

Od pierwszego kroku wzrok przyciągała ikona, która była jedynym oświetlonym elementem. –
Tutaj, w naszym kościele mamy nietypową ikonę. Pięknie wypełnia ona przestrzeń
prezbiterium, ale niektórzy znawcy ikonografii, podkreślają, że ta ikona nie do końca mieści się
w pewnych kanonach. Wynika to z tego, że jej główny obraz, scena Przemienienia Pańskiego,
podzielony jest na 12 części – wyjaśniał ks. Zygmunt, który mówił m.in. znaczeniu koloru
złotego, 18 ikonach otaczających główną scenę, jak i o postaciach, które przedstawione są w
centrum: Mojżeszu, Eliaszu, apostołach: Piotrze, który klęczy opierając się jedną ręką o ziemię,
Jakubie, leżącym na plecach i zasłaniającym twarz rękami, i Janie, obróconym tyłem do Pana
Jezusa.

  

Dodajmy, że w ramach Nocy Kościołów w naszej parafii do godz. 23.00 można było przystąpić
do sakramentu pokuty. I z tej możliwości niemało osób skorzystało.
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