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W niedziele 18 września w
oczekiwaniu na wielką uroczystość
poświęcenia kościoła w kaliningradzkiej
parafii św. Wojciecha-Adalberta licznie
zgromadzili się wierni katolicy z całego
obwodu kaliningradzkiego.

Uroczystość małego poświęcenia
kościo ła i konsekracji jego o łtarza
urządzona była w ramach odbywającego
się w tych dniach Kongresu
Eucharystycznego. Po modlitwie w
kaplicy Matki Bożej Fatimskiej do kościoła
wyruszyła procesja z krzyżem, którą
poprowadził Arcybiskup Tadeusz
Kondrusiewicz; towarzyszyli mu
Arcybiskup Edmund Piszcz – metropolita
Warmiński, ks. biskup Błażej Kruszy-
łowicz ze Szczecina, ks. biskup Pikus,
ksiądz prałat Jerzy Steckiewicz, liczni
duchowni uczestnicy Kongresu
Eucharystycznego oraz wszyscy zgro-
madzeni wierni. Wchodząc do gmachu
kościoła i trzymając w ręku symboliczne
klucze od świątyni Arcybiskup metropolita
Tadeusz Kondrusiewicz z wielkim
wzruszeniem ucieszył się z nadejścia
czasów kiedy co raz częściej otwierane i
poświęcane są cerkwie i kościoły.

Na uroczystości byli obecni
przedstawiciele urzędujących w Kalinin-
gradzie konsulatów Polski, Litwy i
Szwecji.

Zgodnie z obowiązującą regułą
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
okropił święconą wodą nawy, zgro-
madzonych na uroczystości wiernych
oraz o łtarz. Po raz pierwszy wierni
zobaczyli i mogli przyjrzeć się Ikonie Matki
Bożej Kaliningradzkiej, poświęconej
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po konsekracji ołtarza przez ks.
Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza
gmach kościoła jeszcze nie w pełni
ukończonego stał się świątynią. W
imieniu wiernych do ołtarza – stołu
Pańskiego - zostały  złożone symboliczne
dary – chleb, jako symbol Boga,
winogrona i inne owoce ziemi, cegła –
symbolizująca ogrom wysiłku wszystkich
ludzi, którzy doprowadzili budowę
kościoła do obecnego stanu oraz świece
od kaliningradzkich parafian, ofia-
rodawców z Olsztyna i parafii z Padeborn
w Niemczech.

Po zakończeniu ceremonii kon-
sekracji odbyło się pierwsze nabożeństwo
w poświęconym kościele św. Wojciecha-
Adalberta.

Po mszy świętej ksiądz prałat
Jerzy Steckiewicz złożył wyrazy uznania
i dziękczynności wszystkim ofiaro-
dawcom i dobroczyńcom, którzy przy-
czynili się do powstania owej świątyni,

przede wszystkim architektom oraz
swoim parafianom, którzy ofiarną pracą
na rzecz budowy i na miarę sił, pomocą
materialną przybliżali ten dzień, a także
wszystkim ludziom dobrej woli z Polski -
Olsztyna i Pułtuska - oraz innych parafii.

Ksiądz proboszcz podziękował również
ofiarodawcom z Niemiec – z Meinz i
Padeborn.

Również zo-
stał odczytany tele-
gram powitalny, skie-
rowany do uczest-
ników uroczystości
przez zastępcę prze-
wodniczącego Dumy
Państwowej Federacji
Rosyjskiej Georgija
Boosa, obecnego gu-
bernatora Obwodu
Kalin ingradzk iego.
Wszyscy uczestnicy
nabożeństwa w nowo-
konsekrowanym kościele zostali, przez

ŻYCIE KOŚCIOŁA

Konsekracja świątyni
księdza proboszcza Jerzego Stec-
kiewicza, zaproszeniu na agapę, żeby
uczcić to wspaniale wydarzenie.

Każdy także dostał w upominku
kilka książek o treści duchownej oraz
pamiątkowy różaniec.
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