
Święta wielkanocne to najważniejsze i
najstarsze święta chrześcijańskie, dlatego
wierni katolicy przygotowują się do nich
bardzo starannie nie tylko poprzez wypeł-
nienie smakołykami koszyczka do poświę-
cenia.

Dwa tygodnie przed W ielkanocą słu-
chaliśmy rekolekcji głoszonych z uśmie-
chem przez ks. Piotra Fidermaka ze Słowa-
cji. Była to dobra okazja do przyjrzenia się
swemu życiu dokąd one nas prowadzi i do
nawrócenia poprzez sakrament pokuty oraz
eucharystii.

Tak naprawdę obchody wielkanocne za-
czynają się od Wielkiego Czwartku. Tego
dnia rano wszyscy kapłani naszego regionu
odnowili swe kapłańskie śluby wraz ze swym
przełożonym z Moskwy abp. Paolo Pezzim
w kościele św. Rodziny przy ulicy Lesopilnej.
W  Wielki Czwartek wieczorem o 19.00
wspominamy i uobecniamy w liturgii ostatnią
wieczerzę oraz wzruszający obrzęd umycia
nóg. Ks. Krzysztof Żuk w homilii podkreślił,
że łaska Boża działa najpierw w sercu czło-
wieka, a potem promieniuje i ożywia wszys-
tko dookoła niego.

Wielki Piątek to dzień ścisłego postu,
modlitwy i adoracji krzyża Chrystusa. Milkną
organy, bo „Oblubieniec został zabrany”,
każdy może podejść pocałować Ukrzyżowa-
nego za nasze grzechy.

Wielka sobota - dzień milczenia Boga
(w życiu wielu ludzi po prostu brak Boga)
ale my wiemy, że to milczenie prowadzi nas
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W tym roku główne święto chrześcijańskie – Zmartwychwstanie Pańskie – Wschodnie i Zachodnie kościoły obchodziły
tego samego dnia. Jest to szczególnie ważne dla rodzin mieszanych, których na tych terenach jest niemało.

Zdjęcia: liturgia światła (świece), potem chrzest i bierzmowanie (namaszczenie świętym olejem)

do nadziei. Święcimy pokarmy, modlimy się
przy grobie pańskim, kto pragnie ten spowia-
da się u czuwającego księdza. Po polsku
mówimy Wielkanoc, bo rzeczywiście Chrys-
tus swoim światłem rozprasza nasze mroki.
Ks. prałat Jerzy Steckiewicz przewodniczy
uroczystej wigilii paschalnej, która składa się
z 4 części: światła, słowa, chrztu i  eucharys-
tii. W tym roku spotkała nas ogromna radość:
8 dorosłych i 7 dzieci przyjęło chrzest, a dzie-
sięcioro młodych i dorosłych przyjęło sakra-
ment bierzmowania. W tym roku uroczystość
Paschy zbiegła się ze świętem naszego Pat-
rona Św. Wojciecha i zgromadziła przy wspa-
niałej pogodzie nie małą liczbę pielgrzymów
pod Krzyżem w Tenkiten, gdzie homilię wy-
głosił o. Ignacy Pawlus, a przewodniczył sole-
nizant ks. Jerzy Steckiewicz. Dla wielu na-
szych parafian nie ma Wielkanocy dopóki nie
usłyszą z ust ks. prałata trzykrotnego zawo-
łania: CHRISTOS WASKRES!

Ks. Daniel Edward Kołakowski (wikary)
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

W 2014 roku świętowanie Wielkanocy przez
katolików i prawosławnych zbiegło się w jednym
dniu, dlatego warto dowiedzieć  się  w jaki spo-
sób wierni obu konfesji obchodzą uroczystość
Zmartwychwstania Chrystusa.

W ciągu Wielkiego Tygodnia, poprzedzają-
cego Wielkanoc, duchowni do Wielkiej Soboty
noszą czarne szaty. W kaliningradzkiej katedrze
Chrystusa Zbawiciela wszystkim nabożeństwom
przewodniczył biskup Serafim.
 Przed nabożeństwem Wielkiej Soboty du-
chowni ubierają się w białe szaty, aby w czasie
nocnej paschalnej liturgii zmienić je na czerwone.
Podczas Wigilii Paschalnej odbywa się procesja.
 W tym roku w trakcie Wielkanocnego nabo-
żeństwa w nocy z 19 na 20 kwietnia do katedry
Chrystusa Zbawiciela, z błogosławieństwem Jego
Ekscelencji Patriarchy Moskiewskiego i Wszech
Rusi Cyryla, prosto z Jerozolimy na pokładzie
samolotu dostarczono Błogosławiony Ogień.
Wielu ludzi ze wszystkich krańców obwodu kali-
ningradzkiego mogło odpalić swoje lampiony i
świece od Błogosławionego Ognia, radośnie
uwielbiając Chrystusa Zmartwychwstałego.
 Pierwszy raz paschalne nabożeństwo odbyło
się w niedawno poświęconej przez Patriarchę Cy-
ryla świątyni Aleksandra Newskiego przy ulicy
noszącej nazwę tegoż patrona w Kaliningradzie.
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