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KALININGRAD SMUCI SIĘ RAZEM CAŁĄ POLSKĄ
Po zakończeniu nabożeństwa

Konsul Marek Gołkowski podzię-
kował mieszkańcom naszego
miasta za wyrazy współczucia w
nieszczęściu, które spotkało
naród polski.

W  imieniu Kaliningradzkiej
Diecezji Rosyjskiej Cerkwi Pra-
wosławnej i wszystkich prawo-
sławnych wiernych szczere sło-
wa bó lu i smutku polskiemu
narodowi wypowiedział pro-
boszcz cerkwi Opieki Przenaj-

świętszej Bogurodzicy Protojerej Wadim
Nietkaczew. Na prośbę Biskupa Bałtyc-
kiego Serafina kapłan  Katedry Chrystusa
Zbawiciela ksiądz prawosławny Roman
Warłamow na specjalnym miejscu obok
ołtarza złożył bukiet czerwonych róż.

Z ramienia Wspólnoty Kultury Polskiej
w Kaliningradzie kondolencje Polsce i na-
rodowi polskiemu złożyła prezes Wspólno-
ty Helena Rogaczykowa.

Msza żałobna odbyła się również w so-
botę 17 kwietnia, kiedy w Polsce odbył-
się pogżeb wielu ofiar tragicznego wypad-
ku.  Tego dnia zaplanowano konferencję
dot. książki „Wstęp do chrześcijaństwa”
Józefa Ratzingera, lecz odwołano ją z po-
wodu tragedii. Następnego dnia odsłu-

Ksiądz proboszcz Jerzy Steckiewicz wygłasza kazanie.

Przemawia Konsul Generalny RP  w Kaliningradzie
Marek Gołkowski.

Pielgrzymka do krzyża świętego Wojciecha

żono liturgię z modlitwą żałobną
przy krzyżu św. Adalberta.
 We wszystkich prawo-
sławnych świątyniach miasta nad
Pregołą odbyły się nabożeństwa
żałobne. W obwodzie kalinin-
gradzkim również jak w całej
Rosji 12 kwietnia na znak żałoby
na budynkach instytucji państwo-
wych były opuszczone trójkolo-
rowe rosyjskie flagi.
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Proboszcz cerkwi Opieki Przenajświętszej
Bogurodzicy Protojerej Wadim Nietkaczew

Corocznie, od roku 1997, kiedy został
odbudowany na wierzchołku nadmors-
kiego kopca wielki metalowy krzyż,
wierni parafii świętego Wojciecha-Adal-
berta obchodzą święto ołtarzowe swojej
parafii pielgrzymką do miejsca, gdzie ich
zdaniem oddał życie patron Polski i tej
ziemi św. Wojciech. [Są w
sumie trzy wersje miejsca
śmierci św. Wojciecha –
dop. Redakcji.] W tym roku
pielgrzymka odbyła się 18
kwietnia. O godzinie 12
dwa komfortowe autokary z
pielgrzymami wyruszyły z
dziedzińca parafii w stronę
Bałtyjska. Niemal cały czas
w drodze wierni odmawiali
różaniec i śpiewali polskie
pieśni religijne. Jednak
część szlaku pątnicy (ok 2
km) przebyli pieszo, auto-
kary nie mogły dojechać
bliżej, ze względu na warun-
ki drogowe.

Wszyscy zgromadzili się Msza Święta przy Krzyżu św. Wojciecha.

dookoła wielkiego Krzyża (jeszcze
przybyli parafianie z parafii p.w. Świętej
Rodziny, oraz wierni ze Swietłego,
Bałtyjska i innych miejscowości Obwodu).
W pielgrzymce wzięli udział także
pracownicy Konsulatu Generalnego RP z
Konsulem Generalnym Markiem Gołkow-
skim na czele.

Następnie odbyła się droga Krzyżowa
dookoła świętego Kopca. Przy każdej sta-
cji słuchaliśmy rozważań na temat postę-
powania człowieka w życiu codziennym.
Podczas mszy Świętej przy Krzyżu na
wierzchołku kopca przywoływaliśmy
pamięć postaci świętego Wojciecha, który
w Prusach oddał życie za wiarę, modli-

liśmy się też w intencji
ofiar tragicznego wypadku
samolotu pod Smoleńs-
kiem oraz za dusze tych, co
zginęli w Katyńskim lesie
70 lat temu.

Po zakończeniu naboże-
ństwa parafianie z Kalinin-
gradu i Swietłego złożyli
szczere, serdeczne życze-
nia zdrowia, wytrwałości
swojemu ukochanemu
duszpasterzowi księdzu
proboszczowi Jerzemu
Steckiewiczowi w związku
ze zbliżającymi się (23.04)
imieninami.
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