
o wymaganych rozmiarach. Malowidła na skrzydłach nowego 

ołtarza zostały wykonane przez wybitnych przedstawicieli no-

woczesnej czeskiej sztuki Mikuláša Medeka i Václava Boští-

ka. Kolejne zmiany przyniosła adaptacja dostosowująca  

prezbiterium do wymogów Soboru Watykańskiego II.  

w 1965 roku,  poszerzono przestrzeń przed ołtarzem przedso-

borowym i wstawiono nowy ołtarz, ambonę i miejsce prze-

wodniczenia. Od założenia nowej Diecezji Ostrawsko-Opawskiej  

w 1996 r. świątynia Boskiego Zbawiciela jest Katedrą Biskupa. 

Do prezbiterium dodano tron biskupi tzw. katedrę, a od 1999 r.  

w głównym ołtarzu znajdują się relikwie św. Jadwigi, patronki 

Śląska i diecezji ostrawsko-opawskiej. Generalny remont Katedry 

Boskiego Zbawiciela obejmował lata 2014-2015. Po raz pierwszy 

od zbudowania kościoła otworzono tuby znajdujące się w ko-

pułach wieży. Znaleziono w nich dokumenty informujące o sta-

nie społeczeństwa i Kościoła w 1888 roku. Podczas uroczystości 

kończących dzieło odnowy katedry 22.11.2015 r. umieszczony zo-

stał na ołtarzu bocznym relikwiarz z relikwiami św. Jana Pawła II. 

Tego dnia otwarto równierz nową kaplicę adoracji. Aktualnie kate-

dra codziennie dostępna jest dla wiernych oraz turystów.
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Katedra Opolska jest jednym z ważniejszych świadków tysiąc-

letniej kościelnej historii Opola. Świątynia zyskała miano Ka-

tedry w 1972 r., kiedy została erygowana Diecezja Opolska. Po-

czątek dziejów pierwszego kościoła w miejscu dzisiejszej Katedry 

sięga czasów o wiele bardziej odległych. Stara tradycja mówi, że już  

w 1002 r. postanowiono zbudować - zgodnie ze średniowiecz-

nym zwyczajem nad rzeką - drewniany kościół pw. Świętego Kr-

zyża. Swoje wezwanie nowy kościół zawdzięczał przekazanej 

przez biskupa wrocławskiego relikwii drzewa Krzyża Świę-

tego. Nieco póżniej powstał obecny herb miasta, który przedsta-

wia pół orła piastowskiego i pół krzyża. Najstarsze przedstawie-

nie tego herbu zachowało się na późnogotyckiej ośmiokątnej 

chrzcielnicy wykonanej z piaskowca, będącej niemym świ-

adkiem chrztu wielu pokoleń chrześcijan zamieszkujących  

tę ziemię. W 1295 r. Katedra została gruntownie przebudowana  

w stylu gotyckim. Niestety w 1415 r. budowla trawiona poża-

rem całkowicie spłonęła. Pod koniec XV w. została znów od-

budowana i powiększona o 3 kaplice. W 1702 r. do świąty-

ni przywieziono cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

pochodzący z Piekar Ślaskich, zwany od tego momentu obrazem  

Katedra powstała w latach 1883-1889 jako nowa świątynia pa-

rafialna mająca zastąpić kościół św. Wacława, którego przestrzeń 

była już niewystarczająca. Na życzenie arcybiskupa ołomuniec-

kiego i kardynała Friedricha Fürstenberga budowa przebiegała 

według projektu czołowego architekta archidiecezji ołomunieckiej 

Gustava Meretty, który zaprojektował ją jako monumentalną 

bazylikę starochrześcijańską z neorenesansowym frontem. Punkt 

wyjścia do wnętrza świątyni stanowiło dla architekta nawiązanie 

do rzymskiej świątyni Santa Maria Maggiore.  Po śmierci Meretta 

w 1888 roku dokończenia budowy podjął się wybitny architekt wie-

deński Max Ferstel, który wykonywał także wewnętrzne i zewnętrz-

ne rzeźby. Max Ferstel był autorem pierwotnego ołtarza 

głównego w stylu neorenesansowym, który składał się z czte-

rech masywnych kolumn niosących poligonalny tambur z głowami 

ewangelistów. Wystrój wnętrza kościoła Boskiego Zbawiciela  

w Ostrawie ukształtowany został po drugiej wojnie światowej. 

Zmian dokonał praski architekt Jaroslav Čermák. Między innymi 

mensa nowego ołtarza skrzydłowego została wykonana z jednej 

bryły marmuru, który musiał być sprowadzony aż z Rumunii, po-

nieważ miejscowe kamieniołomy nie potrafiły dostarczyć bryły  

Matki Bożej Opolskiej. Obraz 

ten został ukoronowany przez pa-

pieża Jana Pawła II w 21 czerwca 

1983 r. na Górze św. Anny. Dziś 

Katedra Opolska to ważny ele-

ment architektoniczny miasta, 

stanowiący  bezcenne dziedzictwo 

kulturowe uwidocznione w go-

tyckiej architekturze ubogaconej 

elementami romańskimi i wątka-

mi wendyjskimi. Bogactwo arty-

styczne wypełniają różnorodne 

dzieła sztuki sakralnej wypełniają-

ce wnętrze świątyni. Wymownym 

znakiem piastowskich czasów 

Opola jest krypta grobowa ostatniego Piasta - księcia Jana Dob-

rego. Dzieje Katedry przypominają barwny obraz Śląska Opolskiego. 

Ponad 700-letnia historia wspólnoty chrześcijańskiej w tym miejscu 

swiadczy o wielokulturowości tego regionu. Opolszczyzna stanowi 

typowy region pogranicza, gdzie od zawsze egzystowały obok siebie 

różne narodowości, różne religie, tworząc mieszankę etniczną i z tym 

związaną oryginalną kul-

turę. Katedra jako kości-

ół parafialny odgrywa  

do dziś istotną rolę  

w życiu religijnym, kultu-

ralnym oraz społecznym 

mieszkańców miasta, re-

gionu i kraju. Corocznie 

tysiące turystów i wier-

nych  w ramach turystyki 

sakralnej, krajoznawczej 

lub edukacyjnej odwiedza 

opolską katedrę.
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