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We Wspólnocie Kultury Polskiej
Życie kościoła

W sobotę 1 lipca w Bagrationowsku
odbyła się uroczystość poświęcenia parafialnej
kaplicy pod wezwaniem św. Bonifacego
biskupa i męczennika.

Uroczystą liturgię poświęcenia
celebrował arcybiskup metropolita Tadeusz
Kondrusiewicz. Razem z arcybiskupem
nabożeństwo koncelebrowali kapłani z innych
miejscowości Obwodu Kaliningradzkiego, z
Polski, z niemieckiego miasta Fulda, ośrodka
szczególnej czci świętego Bonifacego. Ażeby
wspólnie z parafianami Bagrationowska i
okolicznych osiedli cieszyć się z takiego

KONSEKRACJA ŚWIĄTYNI
wydarzenia przyjechali wierni z parafii św.
Wojciecha-Adalberta. Mieli zaszczyt również
przybyć na uroczystość pracownicy Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie z Konsulem
Generalnym Jarosławem Czubińskim. Była
także obecna grupa posłów polskiego
parlamentu. Liturgię poświęcenia rozpoczęto
od symbolicznej procesji do zamkniętej bramy
świątyni. Następnie budowlani przekazali
księdzu arcybiskupowi klucze od kaplicy.
Zwracając się do wiernych, arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz podziękował Panu
Bogu za to, że minęły czasy zamykania
świątyń.

Po wspólnej modlitwie i odczytaniu
fragmentu Ewangelii ksiądz arcybiskup
pokropił święconą wodą ściany świątyni i
ołtarz. Wedle ustalonego obrzędu arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz dokonał namasz-
czenia olejem świętym płyty ołtarza. Zostały
namaszczone także ściany kaplicy, zaznaczone
w określonych miejscach znakiem krzyża.

Po konsekracji wszyscy obecni

księża złożyli swoje podpisy na stosownym
zaświadczeniu. Po tym odbyło się pierwsze
nabożeństwo w nowej świątyni.

W uroczystości wziął udział
wspaniały chór „Halka”, także z parafii św.
Bonifacego w miasteczku Barlinek (woj.
zachodnio-pomorskie).

I oto teraz jeszcze jedna ulica
prowadzi do świątyni, potrzebnej ludziom
wierzącym, wątpiącym i szukającym Boga.

1 lipca msza św. w kaplicy świętego Bonifacego Bagrationowsk
1 lipca przed kaplicą św. Bonifacego w Bagrationowsku
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W tym roku 13 kwietnia minęła 15
rocznica historycznej decyzji Ojca Świętego
Jana Pawła II o odbudowie struktur kościoła
rzymskokatolickiego w Rosji. W bieżącym ro-
ku również swój srebrny jubileusz 25-lecia
kapłaństwa obchodzi Jego Ekscelencja
arcybiskup metropolita Tadeusz Kondru-
siewicz.

Z powodu tak znakomitych rocznic
w kaliningradzkim kościele Św. Wojciecha-
Adalberta 2 lipca  zostało odprawione
uroczyste nabożeństwo. Kościół tej niedzieli
był wypełniony po brzegi. Nie starczało
miejsc siedzących, ludzie musieli stanąć w
przejściach. Jubileuszową liturgię wraz z
jubilatem księdzem arcybiskupem Tadeuszem
Kondrusiewiczem koncelebrowali ksiądz
prałat Jerzy Steckiewicz, księża z całego
kaliningradzkiego regionu, z Polski, a także
z Niemiec, z miasta Fulda, reprezentujący

OBCHODY JUBILEUSZOWE

organizację „Renovabis”, udzielającą zna-
czącego wsparcia przy budowie gmachu koś-
cioła św. Adalberta. Swoim pięknym śpiewem
wyjątkowo ozdobił mszę świętą chór „Halka”
z miasteczka Barlinek (Polska). Tegoż dnia
ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
dokonał konsekracji obrazu przedsta-
wiającego „Chrzest Pański”, a także poświęcił

tablicę pamiątkową ze słowami
dziękczynienia Bogu jedynemu
w Trójcy i Piotrowi z końca XX
i początku XXI wieku Janu
Pawłowi II za odbudowę w
Rosji struktur kościoła rzym-
skokatolickiego.

Po zakończeniu uroczystej
liturgii ksiądz arcybiskup Tade-
usz Kondrusiewicz przyjmował
gratulacje z okazji 25 rocznicy
kapłaństwa. Wraz z wiązankami

pięknych kwiatów parafianie wielu parafii
kaliningradzkiego regionu składali Mu
mnóstwo wdzięczności, uznania i szacunku.

Uwięczeniem tej części święta stało
się wspólne odśpiewanie pieśni „Sto lat” dla
duszpasterza-jubilata.

Po zakończeniu liturgii mszy
świętej chór „Halka” z 15-tysięcznego mias-
teczka Barlinek obdarował zebranych wspa-
niałym występem. Od razu dało się odczuć,
że ten wokalny zespół, mający własną, grającą
na dobrym poziomie zawodowym grupę
instrumentalną doskonale opanował repertuar
z różnych gatunków muzyki wokalnej i
świetnie czuje się śpiewając nie tylko pieśni
kościelne oraz dzieła z repertuaru klasycz-
nego, a także przedstawiając utwory popu-
larne i estradowe. Słuchacze, nie ukrywając
swego zachwytu wynagrodzili znakomity
zespól z województwa zachodnio-pomor-
skiego Polski burzą oklasków.

2 lipca Uroczysta msza święta w kościele św. Adalberta

Uroczysta liturgia 2 lipca Kaliningrad kościół św. Wojciecha
   Śpiewa chór „Halka” z Barlinka
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