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W ramach uroczystości jubileuszowych,
poświęconych 750-leciu założenia
naszego miasta, wśród wielu wydarzeń

trzydniowego świętowania, jedno
niewątpliwie jest bardzo szczególne. 3
lipca, w dniu pamięci Wszystkich
Świętych w Rosji jaśniejących, odbyło się
Małe Święcenie budującej się Katedry
Chrystusa Zbawiciela i liturgia święta w
poświęconych ścianach. Liturgię
prowadził metropolita Smoleński i
Kaliningradzki Cyryl, który jest również
proboszczem świątyni.

W ten sposób symbolicznie
zostały obchodzone jeszcze dwie ważne
daty – dziesięciolecie powstania parafii
Katedry Chrystusa Zbawiciela i
dwudziestolecie prawosławia na
kaliningradzkiej ziemi.

Trochę historii. Propozycja
zbudowania świątyni w samym sercu
miasta, z którą Rosyjska Cerkiew Pra-

wosławna
wystąpiła
p o n a d
dziesięć lat
temu, - to
u c i e l e ś -
nienie idei
c e n t r u m
duchowego
całej rosyj-
skiej eks-
klawy na
br zega ch
Bałtyku.15
maja 1996
r. projekt

Katedry uzyskał aprobatę Najświętszego
Patriarchy Moskiewskiego i Rosyjskiego
Aleksja II. I już 23 maja metropolita
Smoleński i Kaliningradzki Cyryl razem
z prezydentem Rosji włożyli w fundament
Katedry kapsułę ze święconą ziemią spod
Świątyni Chrystusa Zbawiciela w
Moskwie.

Architekturę Katedry wzoro-
wano na stylu Włodzimiersko-Suzdal-

skiego cerkiewnego budownictwa.
Sam budynek przedstawia ośmiokąt
z wystającymi łukowymi portalami.
Nad nim – pięć kopuł, a szósta,
ołtarzowa, jest położona od strony
wschodniej jako symbol biblijnego

PRAWOSŁAWIE

POŚWIĘCENIE KATEDRY
sześciodnia. Wysokość Katedry – 69
metrów, a razem z krzyżem – 73 metry.
Na dzwonnicy jest 13 dzwonów, z których
największy waży 14 tys. kg.

Górna świątynia mieści ok. 3 tys.
ludzi (na mszy było ok. 1,500 ludzi) i jest
poświęcona Świętu Bożego Narodzenia.
Dolna świątynia nieuczynionego ręką
ludzką obrazu Chrystusa Zbawiciela
znajduje się na niskim parterze i jest
przeznaczona dla 400 osób. Cały zespół
architektoniczny będzie mieścił biblio-
tekę, muzeum, sale do zajęć z dziećmi,
salę konferencyjną i refektarz.

Na dzień  dzisiejszy prace
wykonane są w 70 procentach. Według
kanonów cerkiewnych to wystarczy do
Małego poświęcenia. Ponad 3 godziny
trwała uroczysta Msza święta – liturgia.
Władyka Cyryl święcił świątynię razem
z 12 archijerejami, którzy zostali
specjalnie zaproszeni na uroczystości do
Kaliningradu z diecezji Rosyjskiej Cerk-
wi Prawosławnej w Rosji i zza granicy.
Wśród nich był  poprzedni biskup
Bałtycki Panteleimon (obecnie arcy-
biskup Majkopski i Adygejski) i obecny
– Serafin.

Po sakramencie komunii świętej
- po raz pierwszy w ścianach Katedry –
władyka Cyryl wystąpił przed zebranymi
z kazaniem, które, jak wszystko co się
działo wewnątrz podczas liturgii, było
emitowane na dużym ekranie na placu
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