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Wyjątkowo osobliwy charakter miały minione obchody święta
Zmartwychwstania Pańskiego dla katolików  Kaliningradu.

Razem z wiernymi
             przeżywa ł wyda-
              rzenia Wielkiego
Tygodnia wysoki dostojnik
Kościoła powszechnego,
nuncjusz Stolicy Apostols-
kiej w Rosji Arcybiskup
Antonio Menini. Jego Eks-
celencja Abp. Menini prze-
wodniczył liturgii
Wielkiego Czwart-
ku, która odbyła się
z udzia łem para-
fian parafii p.w.
Świętej Rodziny i
parafii św. Wojcie-
cha w kaplicy przy
ul. Lesopilnej.
Wieczorem Nun-
cjusz przewodni-
czył Liturgii Wiel-
kiego Czwartku w
parafii św. Wojcie-
cha Adalberta. Tra-
dycyjnie umył nogi
12 mężczyznom
naszej parafii.

W piątek Nuncjusz
przewodniczył Liturgii
Wielkiego Piątku w parafii
Gwardziejsk. Najważniej-
szym wydarzeniem była
Liturgia Paschalna, która
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rozpoczęła się  w Wielką
sobotę o godz. 22.00. Cere-
monia rozpoczęła się przy
krzyżu na zewnątrz kościo-
ła. Na początku został poś-
więcony Ogień. Od niego
została zapalona świeca pa-
schalna. W tym roku nasza
parafia otrzymała szczegól-

ny dar w postaci prawdzi-
wego paschału. Ten paschał
ważący 22 kg. Zrobiony z
pr a wdziw e go w os ku
pszczelego jest darem pana
Stanisława Łydki. Takie

pascha ły zapłonęły tylko
jeszcze w Krakowie na
Wawelu i w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.

Podczas tej liturgii
Gość z Watykanu udzielił
12 dorosłym osobom sakra-
mentu chrztu św. i sakra-
mentu bierzmowania.

Również Jego Eks-
celencja ks. Arcybiskup
Antonio Menini był głów-
nym celebransem uroczys-
tego nabożeństwa świą-
tecznego 12 kwietnia, które W. Wasiliew
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odbywało się o godz. 12.00
w kościele p.w. św. Woj-
ciecha. Podniosłą  liturgie
poprzedzała procesja licz-
nie, zgromadzonych wier-
nych dookoła świątyni.

Upiększył uroczys-
tą  liturgię śpiew kalinin-
gradzkiego chóru dzie-

cięcego “Świer-
szczyk”  wraz z
chórem dziecię-
cym parafii pro-
wadzonym przez
siostrę  Jeremię .
Sklepienia koś-
cioła, po zakoń-
czeniu nabożeńs-
twa, na powitanie
księdza probosz-
cza Jerzego Stec-
kiewicza “Chrys-
tus zmartwych-
wstał!” wypełniła
zgodna odpowiedź
wiernych “Za -
prawdę  zmart-

wychwstał”.
Ta radosna nowina

brzmiała dalej, już po za
ścianami świą tyni, zanieś-
liśmy ją również do swoich
domów.


