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Gdzie Chrzest 
tam nadzieja

Na marginesie

Oddajemy w Państwa ręce, pierwszy
w 2016 r.,  numer MAŁEJ OJCZYZNY.
A, że rok ten jest wyjąkowo bogaty,
więc tematyka tegorocznych  nume-
rów naszego pisemka, będzie starała
się przybliżać od strony duchowej, to
co  będzie  się  działo  w  tym  Jubi-
leuszowym Roku Miłosierdzia Bożego.
Wydarzeniem  wpisującym  się  jako
pierwsze  w  nasz  kalendarz  są
obchody 1050. rocznicy chrztu Polski.
Historycy są zgodni, że wydarzenie to
radykalnie wpłynęło na losy polskiego
narodu, państwa i Kościoła. Obchody
jubileuszu  1050-lecia  chrztu  Polski
pokażą  nam wszystkim,  ile  z  tego
wielkiego,  historycznego  dziedzictwa
przetrwało do naszych czasów. Im też
poświęcamy nasz najnowszy numer.

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
w Australii



LITURGIA

- SERCE KOŚCIOŁA

SYMBOLIKA 
BIAŁEJ SZATY 

W pierwszych wiekach chrzest
był  udzielany  zazwyczaj  raz  do
roku podczas najważniejszej litur-
gii roku liturgicznego – w Wigilię
Paschalną.  Sprawował  ją  biskup,
który też udzielał  katechumenom
sakramentów  inicjacji  chrześci-
jańskiej: chrztu, bierzmowania     i
Komunii  Świętej.  Warto  zauwa-
żyć, że teologia wczesnochrześci-
jańska  przywiązywała  wielką
wagę  do  symboliki  zdjęcia  szat
pokutnych,  które  katechumeni
nosili przed chrztem. Czynność ta
symbolizowała zwleczenie z siebie
starego człowieka wraz z  wszys-
tkimi  jego  grzechami,  niedosko-
nałościami,  niewiernościami
i  zaniedbaniami.  Gest  włożenia
białej  szaty  pojawił  się  znacznie
później, dopiero około IV wieku.
Od tamtego czasu nie zmienił on
swojego  znaczenia:  człowiek
ochrzczony  przyobleka  się  w
Chrystusa,  jak  pisał  św.  Paweł
Apostoł (por. Gal 3,27). 

Wielki Doktor Kościoła, biskup
Ambroży z Mediolanu, dostrzegał
w białej  szacie  znak niewinności
nowego  stworzenia.  W  tradycji
rzymskiej obrzęd ów był obecny,
ale  chyba nie  przywiązywano do
niego  wielkiej  wagi,  bo  dopiero
Pontyfikał  rzymsko-germański  z
połowy  X  wieku  podawał
specjalną  formułę  słowną
towarzyszącą  nałożeniu  białej
szaty:  „Przyjmij  białą  szatę,
świętą  i  nieskalaną,  którą  zanie-
siesz  przed  trybunał  Chrystusa”.
Formuła ta nieznacznie tylko 

Prymas Polski  Abp Wojciech Polak 
o obchodach gnieźnieńskich 

jubileuszu Chrztu Polski
Dnia  14  kwietnia  1966  r.  kardynał  Stefan

Wyszyński,  Prymas  Polski,  zainaugurował  w
Gnieźnie  uroczystości  milenijne  Chrztu  Polski.
Nawiązał  w  ten  sposób bezpośrednio  do  rocznicy
chrztu  Mieszka  I,  który  został  ochrzczony
najprawdopodobniej  w  Wielką  Sobotę  966  r.,
przypadającą  wówczas  14  kwietnia.  Prymas
Tysiąclecia  mówił  wtedy:  „Stajemy  dzisiaj  w
prześwietnej  Bazylice  Prymasowskiej,  będącej  jak
gdyby  syntezą  dziejów  Narodu  katolickiego,  aby
dziękować  Bogu  w  Trójcy  Świętej  Jedynemu  za
powołanie  nas  przed  tysiącem  lat  do  chrześci-
jaństwa, za udzielenie nam darów Boga Ojca, Boga
Syna  i  Boga  Ducha  Świętego  w  potężnym
i wspaniałym dziele Wcielenia i Odkupienia (…). W
tej  chwili  kierujemy  się  myślą  ku  pierwszemu
historycznemu  władcy  Polski,  Mieszkowi.  Jego
odwaga,  dalekowzroczność  i  świadomość  prze-
mian, które idą przez świat, sprawiły, że wyszedł on
na spotkanie  łaski  Bożej,  pokornie  pochylił  swoje
czoło  przed  wodami  Chrztu  świętego  i  rozpoczął
przez to  błogosławiony ciąg łaski,  świateł  i  mocy
Bożych, który trwa do dziś dnia”.

50  lat  po  milenijnych  uroczystościach,  w  sam
dzień 14 kwietnia bieżącego roku, Episkopat Polski
wraz z zaproszonymi gośćmi – na czele z Legatem
Papieskim i panem Prezydentem Andrzejem Dudą –
będzie dziękować w katedrze gnieźnieńskiej, matce
wszystkich  kościołów  w  Polsce,  za  łaskę  Chrztu
naszej  Ojczyzny.  Z  bazyliki  prymasowskiej,  od
grobu  i  relikwii  św.  Wojciecha,  zostaną  również
posłani  misjonarze,  by  nieść  Dobrą  Nowinę
o  Jezusie  Chrystusie  na  krańce  ziemi.  Są  oni
wyrazem naszej  wdzięczności za  łaskę Chrztu św.
oraz znakiem żywotności polskiego Kościoła.

Tego dnia w Gnieźnie rozpoczną się także obrady
Konferencji Episkopatu Polski, które z racji na nasz
genius  loci  będą  w  dużej  mierze  zorien-towane
historycznie.  Z prymasowskiego Gniezna popłynie
również przesłanie z okazji 1050. rocznicy Chrztu
Polski,  w  którym  będziemy  dziękować  Bogu  za
wiarę, nadzieję i miłość, za Kościół, sakramenty



za święte, źródło chrzcielne i wszelkie łaski, jakimi
Pan  obdarzył  naszą  Ojczyznę  w  ciągu  minionych
1050  lat.  Jednocześnie  będziemy  prosili  o  łaskę
wierności Bogu i Ewangelii oraz o potrzebne światło
do  realizacji  współczesnych  wyzwań,  jakie  stoją
przed ochrzczonymi.

Księża Biskupi udadzą się także na Świętą Wyspę
na  Ostrowie  Lednickim,  by  złożyć  tam  wyznanie
wiary  i  wsłuchać  się  w  bicie  jubileuszowego
dzwonu  „Mieszko  i  Dobrawa”.  Jest  to  pierwszy
dzwon  o  tym  imieniu  w  Polsce.  Upamiętnia  on  i
oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej
z  dynastii  Piastów  –  księciu  Mieszkowi  i  jego
małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie.

Na  zakończenie  gnieźnieńskich  uroczystości
przewidziana  jest  projekcja  filmu  dotyczącego
chrztu przyjętego przez Mieszka I.  Film ten został
przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Do  wydarzeń  przygotowujących  nas  na  1050.
rocznicę  Chrztu  Polski  należy  również  X  Zjazd
Gnieźnieński, który odbędzie się w dniach od 11 do
13  marca  br.  pod  hasłem  „Europa  nowych
początków.  Wyzwalająca  moc  chrześcijaństwa”.
Nawiązujemy  w  ten  sposób  do  faktu,  iż  chrzest
Mieszka był początkiem historii  Polski i jej roli w
rodzinie  narodów europejskich.  We  współczesnym
życiu  Kościoła,  Polski  i  Europy  da  się  odczuć
wyraźną potrzebę głębokiej odnowy. Wierzymy, że
jej  początkiem  może  być  rachunek  sumienia
polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu.
Chcemy  w  Gnieźnie  doświadczyć  wyzwalającej
mocy Ewangelii i być jej świadkami.

Odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie są na początku
XXI wieku ważnym miejscem spotkań chrześcijan
z  Europy  Środkowo-Wschodniej,  którzy  poprzez
dyskusje,  warsztaty,  modlitwę  i  wydarzenia
artystyczne  wyrażają  swoją  odpowiedzialność  za
przyszłość  Kościoła,  swojej  Ojczyzny  i  naszego
wspólnego kontynentu.        za: archidiecezja.lodz.pl

różni  się  od  tej,  którą  podaje
potrydencki  Rytuał  Rzymski.
Warto  w  tym  miejscu  również
zauważyć,  że  niektórzy  liturgiści
karolińscy widzieli  w  białej  sza-
cie  zobrazowanie  szaty  godowej
przeznaczonej  na  ucztę  w króle-
stwie Bożym, której zapowiedzią
i  przedsmakiem  zarazem  jest
każda Eucharystia.  Znaczący jest
jej kolor: biały, symbolizujący, jak
wiemy,  czystość  i  dziewic-two.
Ma  on  przedstawiać  stan  duszy
człowieka  ochrzczonego  –
nieskazitelnie  czystej.  Ponadto
kolor  szaty  jest  zachętą  dla
wszystkich chrześcijan, aby dbali
o  przywracanie  takiego  stanu
własnej  duszy.  Czy  jest  to
możliwe  do  wykonania?  Tak,
dzięki  częstemu  korzystaniu  z
sakramentu  pokuty  i  pojednania,
który  gładzi  grzechy,  oraz  uzys-
kiwaniu  odpustów  zupełnych.
Wierzymy,  że  po  spełnieniu
wszystkich  warunków  uzyskania
odpustu  zupełnego  zostają  nam
darowane  wszelkie  kary  za
grzechy.  Wówczas  stan  naszej
duszy  możemy  porównać  do
stanu  duszy  ochrzczonego  nie-
mowlęcia.  To  kolejne  wyzwanie
dla duszpasterzy, aby zatroskani o
zbawienie  swoich  parafian  regu-
larnie  zachęcali  ich  do  częstego
korzystania  z  praktyk,  które
oferuje Kościół. 

ks. Radosław Błaszczyk SDB 

w NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE 
PRZEZ CHRYSTUSA, Z

CHRYSTUSEM, W CHRYSTUSIE. 
PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO

ŚWIADECTWA 
Program duszpasterski Kościoła

w Polsce na lata 2013-2017. 
Materiały pomocnicze 



Urzeczywistnienie Miłosierdzia Bożego - Chrzest
Sakramenty  święte  są  to  widzialne  znaki  łaski  Bożej,  są  to  narzędzia,  przez  które
miłosierdzie Boże spływa w Kościele na ludzi. Ponieważ dusza jest złączona z ciałem,
Bóg łaski swoje podaje w znakach zmysłowych, które się nazywają sakramentami.  (...)
Miłosierdzie Boże czyni je narzędziami łask. Mają one jeden główny cel - upodobnienie
nas do Chrystusa przez udzielenie życia nadprzyrodzonego i przemienienie nas w niego.
    1. Chrzest jest narodzeniem się człowieka do życia nad przyrodzonego. W tej myśli
tkwi  cała  istota  chrztu.  Przez  narodzenie  z  rodziców  człowiek  jest  istotą  tylko
przyrodzoną, dla życia nadprzyrodzonego wcale nie istniejącą: „Co się narodziło           z
ciała, ciałem jest” (Jan 3, 6). Ten stan nie jest tylko brakiem życia nadprzyrodzonego,
lecz  prawdziwym grzechem przed  Bogiem,  który  powołał  wszystkich  do  nadprzyro-
dzonego stanu. Jest to grzech pierworodny, jest to stan odrzucenia i niewoli szatańskiej.
W tych warunkach zachodzi potrzeba duchowego odrodzenia, które się dokonuje          w
chrzcie  świętym.  Gładzi  on  grzech  pierworodny  i  wszystkie  inne,  jeżeli  były  przed
chrztem popełnione, obala panowanie szatana i użycza wyższej natury, wyposażonej we
wszystkie  zdolności  do  życia  nadprzyrodzonego,  którego  udziela  przez  łaskę
uświęcającą. „Czyńcie pokutę i niechaj każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Św.” (Dz. 2, 38). (…)
    2. Jakże wielkie łaski miłosierdzia Bożego spływają na duszę w czasie chrztu św.,
przez który stajemy się członkami mistycznego ciała Chrystusowego i żywą świątynią
Ducha  Świętego,  który  zstępuje  do  duszy  ze  swymi  łaskami  i  darami.  W  tym
sakramencie stajemy się członkami Chrystusa Pana, bo w nim mieszka ten sam Duch, co
i  w  nas.  Duch  Święty  zstępuje  na  każde  dziecko,  przyjmujące  chrzest,  na  każdą
chrzcielnicę, jak niegdyś zstąpił na Zbawiciela w czasie chrztu w Jordanie. Każda dusza
ochrzczona  wynurza  się  z  wody,  pełna  Ducha  Świętego,  jak  Pan  Jezus.  Dlatego
najpospolitszym symbolem pierwszych chrześcijan była ryba, przedstawiająca wynurza-
jących  się  z  wody chrześcijan.  Żywiołem ryby jest  woda,  a  życiodajnym żywiołem
chrześcijanina jest chrzest. Dlatego Tertulian mówi: „Jesteśmy rybkami Chrystusowymi:
w wodzie się rodzimy i tylko w niej przy życiu zostać możemy” (De bapt. c. 1).
Chrzest więc jest urzeczywistnieniem nieskończonego miłosierdzia Bożego - świetlanym
obłokiem łaski, z którego bezustannie rozbrzmiewa głos Ojca niebieskiego „Tyś jest syn
mój miły, w tobie upodobałem sobie” (Łuk. 3, 22), - czystą promienną tonią morską,       z
której  się  wynurzają  nieskończone  pokolenia  dusz  uświęconych,  aby niebo  zaludnić.
Dostąpienie  łaski  chrztu  należy uważać  za  największe  szczęście,  albowiem wówczas
otrzymujemy pierwszą łaskę poświęcającą. Jest to tak doniosłe zdarzenie w życiu czło-
wieka, że przystałoby uderzyć w dzwony wszystkich Kościołów w chwili, gdy dziecko
chrzest otrzymuje. Rodzi się bowiem obywatel niebieski nie z woli ludzi, lecz z nieskoń-
czonego  miłosierdzia  Bożego.  Nie  przychodzimy  na  świat  jako  chrześcijanie,  lecz
stajemy się nimi z miłosierdzia Bożego. Ono nas rodzi dobrowolnie, czyni w chrzcie św.
dziećmi Bożymi i żywymi członkami Oblubienicy Chrystusowej - Kościoła. (…)

Na podstawie: bł. ks. Michał Sopoćko, „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”, tom III.

Egzemplarz bezpłatny wydany za zgodą Delegatury Australijskiej 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Adres do korespondencji: 9 Wadham Ct. Endeavour Hills, Vic 3802 ph. 03/9700 3046



Nowe życie w Chrystu  sie 
- List Pasterski Episkopatu Polski 

na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata  docierają  do  nas  słowa  proroka  Daniela  o  Synu
Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę
i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie naro-
dy,  ludy  i  języki.  Panowanie  Jego  jest  wiecznym  pano-
waniem, które nie przeminie,  a Jego królestwo nie  ulegnie
zagładzie”(Dn 7,14). Proroctwo to spełniło się w odniesieniu
do  osoby  Chrystusa,  który  jest  „Świadkiem  Wiernym,
Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

1. Chrzest Polski
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat

temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad
grzechem i śmiercią.

W 966  roku  Mieszko  I  przyjął  chrzest  jako  człowiek  wolny.  Chociaż  został  on
udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami
ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie
ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski  (por. Prymas Stefan
Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

Książę  Mieszko  tym  samym  wprowadził  swoich  pobratymców  w  świat  kultury
łacińskiej  i  uczynił  ich  obywatelami  wspólnoty  ludów  chrześcijańskich.  Jego
chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego
tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową
kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się
z  mocą  na  postawy moralne,  widoczne  także  w życiu  gospodarczym,  politycznym i
kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od
rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
W  Wigilię  Paschalną  966  roku,  kiedy  władca  Polan  stanął  przed  chrzcielnicą,

zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w nie-
bie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król
tak  wielki  odnosi  zwycięstwo.  Raduj  się  ziemio,  opromieniona  tak  niezmiernym
blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”). I odtąd –
każdego  roku  w Wigilię  Paschalną  –  Kościół  w  Polsce  śpiewa  ten  hymn  tuż  przed
odnowieniem  przyrzeczeń  chrzcielnych;  przepiękny  hymn,  przepełniony  radością  z
dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

W chwili chrztu świętego każdej i  każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się
przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest funda-
mentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie
tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmart-
wychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego
dla nas.  



Pełne  wiary  spojrzenie  na  to  przełomowe w dziejach  naszego  narodu  wydarzenie
sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważa-
nia  zagadnień  o  charakterze  społecznym,  kulturowym  czy  narodowym.  Są  to  z
pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął
przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej
chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna –
Jezusa  Chrystusa,  wcielonego,  ukrzyżowanego  i  zmartwychwstałego,  w  Ducha
Świętego,  w  święty,  katolicki  i  apostolski  Kościół,  w  społeczność  świętych  i  w
zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To
samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

3. Millennium Chrztu Polski
Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie

odważne  świadectwo w niełatwych czasach  PRL-u złożyli  katolicy w 1966 roku,  w
czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli
program  duszpasterski  opracowany  przez  Sługę  Bożego  Księdza  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego.  Jej  główne  hasło  rozbrzmiewa  po  dziś  dzień  w  naszych  uszach:
„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczys-
tościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz
naród na kolejne 1000 lat.  Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne
ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność”
oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.

Po  pięćdziesięciu  latach  pasterze  Kościoła  wraz  ze  zgromadzonymi  wiernymi
ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i
poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

4. Wyzwanie ekumeniczne
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła

katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni
w jedno Ciało” (por. 1Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów,
członkami  jednego  Ciała  Chrystusowego.  Tworzy  jedność,  która  nie  sprowadza  się
wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymia-
nie duchowych darów.

Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 r. przez Kościół Katolicki i Kościoły
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu
jako  sakramentu  jedności”.  Jest  ona  bezprecedensowa  w wymiarze  Europy i  świata,
inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześ-
cijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność
wobec  nich,  jest  ciężkim  grzechem  i  antyświadectwem,  które  pomnaża  zgorszenie.
Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony
na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie
wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to
jest możliwe – również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia?
Czy  możemy śpiewać  Bogu  radosne  Te  Deum  za  wydarzenie  chrztu  inaczej,  niż  w
postawie głębokiego pojednania?



5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpo-

czynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na
chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli
doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziej-
nych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatycz-
ny. […]  Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr
pozbawionych godności.  Poczujmy się  sprowokowani,  słysząc  ich  wołanie  o  pomoc.
Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej
obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem
złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję
i egoizm”. (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015)

Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grud-
nia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył
20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia
królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkra-
kowskich  Łagiewnikach  19  listopada  2016  roku,  w  przeddzień  uroczystości  Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata.

Zakończenie
Czeka  nas  zatem rok  liturgiczny pełen  duchowych  wyzwań.  Niech  będzie  on  dla

każdej  i  każdego  z  nas  rokiem  prawdziwie  błogosławionym.  Niech  będzie  czasem
wdzięczności  wobec  Boga  za  wspaniałą,  ponad  tysiącletnią  tradycję  chrześcijańską
naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się
powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do
pogłębienia  synowskich  więzi  z  Bogarodzicą,  Matką  Kościoła  i  naszą  Matką.  Niech
będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Na błogosławiony czas odnowy naszej  tożsamości  chrzcielnej  w Roku Jubileuszo-
wym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca błogosławimy.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.

Chrześcijaństwo wpisane w kulturę polską 
Każdego wędrowca przemierzającego drogi naszego kraju uderza jeden szczególny

widok,  a  mianowicie:  wieże  kościołów  rysujące  się  na  dalekim  horyzoncie,  kaplice
I  krzyże  przydrożne,  figury  Matki  Bożej  i  świątków,  które  przypominają  o  chrześci-
jańskim obliczu Polski.  I  zdawać by się  mogło,  że  te  elementy stanowią nieodłączną
część polskiego krajobrazu od zawsze.

Był jednak czas, że tego wszystkiego nie było. I nie pozdrawiano się wówczas po
chrześcijańsku słowami „Szczęść Boże” czy „Pochwalony Jezus Chrystus”. Drogi nie
roiły się w niedziele i święta od ludu spieszącego na Mszę świętą. Nie zbierano się też na



majowe nabożeństwa maryjne,  ani  nie  słyszano dźwięków dzwonów kościelnych.  W
domach nie śpiewano kolęd. Nie święcono też pokarmów przed Wielkanocą. Inna wtedy
panowała wiara, inne też były zwyczaje i obyczaje. Polska była wówczas pogańska (…).

U źródeł chrześcijaństwa
Plemiona słowiańskie zamieszkujące teren dzisiejszej Polski dość wcześnie znalazły

się  pod  wpływami  chrześcijańskiego  oddziaływania,  wcześniej  niż  na  to  wskazuje
oficjalne przyjęcie chrztu w 966 r. Misjonarze przybywali zarówno z zachodu, jak i z po-
łudniowego  wschodu,  rzucając  pierwsze  ziarna  wiary  na  ziemię  polską.  Nie  jest
pozbawiony podstaw także wpływ św.  Cyryla  i  Metodego, a zwłaszcza ich uczniów.
Chrześcijaństwo  docierało  również  na  ziemie  polskie  za  pośrednictwem  kupców,
podróżników,  jeńców  wojennych,  oficjalnych  przedstawicieli  sąsiednich,  już
chrześcijańskich krajów. 

Pierwszym księciem polskim, który przyjął chrzest, był Mieszko I. Jak podają zgodnie
niemal wszystkie kroniki i roczniki, chrzest księcia Polan odbył się 14 kwietnia 966 r.,
przy czym poprzedzony był  małżeństwem Mieszka  z  czeską  księżniczką  Dobrawą –
mylnie nazywaną niekiedy Dąbrówką – oraz wieloma przygotowaniami z zakresu kate-
chezy i organizacyjnymi. Można przypuszczać, że wraz z Mieszkiem chrzest przyjęło
również najbliższe jego otoczenie: krewni, drużyna wojskowa i pewna część ludności.
Należy podkreślić, że władca Polan zdecydował się na chrzest zupełnie dobrowolnie,
przyjmując go za pośrednictwem Czechów. Zapewniło to Polsce polityczną niezależność,
zagrożoną ze strony cesarstwa niemieckiego, które  włączało zwykle kraje  misyjne w
swoje granice, uzasadniając to koniecznością chrystianizacji tych ziem. Niezależnie od
tłumaczenia, dlaczego Mieszko wybrał taką, a nie inną drogę przyjęcia chrztu, faktem
jest,  że ten akt  z 14 kwietnia 966 r. włączył  ówczesne państwo polskie do chrześci-
jańskich  narodów  Europy,  a  z  Mieszka  I  uczynił  władcę  równego  innym  władcom
chrześcijańskim. Wedle zgodnej opinii historyków bez tego aktu Polski jako suweren-
nego organizmu państwowego nie dałoby się utrzymać. Co więcej, Polska weszła od tej
chwili w krąg kultury zachodniej, uzyskując tym samym prawo do dalszego rozwoju w
sensie politycznym, gospodarczym, społecznym, a także kulturowym i duchowym. (...)

Życie społeczne i kulturalne
Następca Mieszka I, jego syn Bolesław Chrobry (992–1025), kontynuował politykę

swego ojca. Jej uwieńczenie stanowił zjazd gnieźnieński (spotkanie w Gnieźnie cesarza
Ottona III i Bolesława Chrobrego) w roku tysięcznym. Skutki tego zjazdu były dla Polski
niezmiernie doniosłe: książę polski został uznany za sprzymierzeńca i współpracownika
cesarstwa oraz utworzono w Polsce rodzimą hierarchię  kościelną.  Za zgodą papieską
powołano biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, a także arcybiskupstwo w
Gnieźnie. Tym samym chrzest i erygowanie niezależnej metropolii zrównały Polskę z
innymi  chrześcijańskimi  krajami  Europy  i  związały  z  zachodnim  kręgiem  kultury
chrześcijańskiej. Do Polski zaczęli więc przybywać duchowni. Powszechna wśród nich
znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty międzynarodowe. 

Duchowni  –  głównie  zakonnicy  –  prowadzili  kancelarie  książęce,  organizowali
skryptoria  i  z  tzw.  cierpliwością  benedyktyńską  przepisywali  księgi.  Znali  również
tajniki uprawy roli,  uczyli melioracji podmokłych terenów, stosowali nowe narzędzia,
których  wykorzystanie  przyczyniało  się  do  rozwoju  gospodarki  rolnej,  górnictwa  i
metalurgii.  Ogromne zasługi  w tym względzie mieli benedyktyni i  cystersi.  Tu warto
wspomnieć sławne klasztory w Lubiążu, Henrykowie, Jemielnicy, Czarnowąsach, Rudach



Śląskich czy Krzeszowie. 
Trzeba  pamiętać,  że  chrzest  Polski  nie  był  aktem  jednorazowym.  Pogańskie

dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan trzeba było nadal ewangelizować,
uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. 

Z  czasem  powstawały  więc  wspaniałe  budowle  sakralne  w  stylu  romańskim,
gotyckim,  barokowym  i  współczesnym,  ozdabiane  pięknymi  rzeźbami  i  obrazami.
Wystarczy  wspomnieć  o  wrocławskich  kościołach:  św.  Idziego,  św.  Marcina,
wrocławskiej katedrze, św. Krzyża, NMP na Piasku czy uniwersyteckim Najświętszego
Imienia Jezus, by dostrzec piękno architektury sakralnej. Przy katedrach,  kolegiatach,
parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące kandydatów do stanu duchownego,
ale  nie  tylko.  Ze  szkół  katedralnych  powstały  z  czasem  uniwersytety.  Klasztory  i
kościoły były też ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Literatura i  sztuka
kształtowały  się  głównie  pod  wpływem  i  dla  celów  Kościoła.  Szerzenie  się  religii
chrześcijańskiej  sprzyjało  również  rozwojowi  języka  i  wzbogacaniu  słownictwa.  Tu
warto przypomnieć słynną już Księgę Henrykowską z zapisanym w 1270 r. pierwszym
zdaniem w języku polskim. Całe nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura są
zatem owocem przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców.
Jako ich spadkobiercy, jako spadkobiercy tej ogromnej duchowej spuścizny

MAMY PRAWO DO WIELKIEJ DUMY,
ALE MAMY TEŻ ŚWIĘTY OBOWIĄZEK
OBRONY CHRZEŚCIJAŃSKICH WARTOŚCI, 
Z KTÓRYCH WYROSŁA POLSKA.

ks. Józef Pater w „Nowe Życie”- dolnośląski portal katolicki

M  odlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę
Bożee, Rżądco i Panie narodo,w, ż ręki i karności,ci Twojej racż
naści  nie  wypuściżcżac,,  a  ża  prżycżyną  Najści,więtściżej  Panny,
Kro,lowej  naściżej,  błogościław  Ojcżyż,nie  naściżej,  by  Tobie
żawściże wierna, chwałę prżynościiła Imieniowi Twemu a ściyny
ściwe wiodła ku ściżcżęści,liwości,ci.
Wściżechmogący wiecżny Bożee, ścipuści,c, nam ściżeroką i głęboką
miłości,c , ku  braciom  i  najmilściżej  Matce,  Ojcżyż,nie  naściżej,
byści,my jej i ludowi Twemu, ściwoich pożeytko,w żapomniawściży,
mogli ściłużeyc, ucżciwie.
Ześci,lij Ducha Świwiętego na ściługi Twoje, rżądy kraju naściżego ściprawujące, by wedle
woli Twojej ludem ściobie powierżonym mądrże i ściprawiedliwie żdołali kierowac,.
Prżeż Chryścituścia, Pana naściżego. Amen 

* * *
Do tej modlitwy wzywam i o tę modlitwę proszę – apeluje bp. Wacław Depo, ordynariusz
diecezji  zamojsko-lubaczowskiej,  który  zarządził  aby we  wszystkich  kościołach  jego
diecezji odmawiano tę modlitwę, przed błogosławieństwem końcowym, podczas każdej
niedzielnej  Eucharystii.  Bp.  Depo  przypomniał,  że  św.  Jan  Paweł  II  odmawiał  tę
modlitwę z pamięci, czyli „z serca i umysłu” – To nas dumiało, że Papież bardzo jasno,
wyraźnie, z pamięci bez żadnej podpowiedzi kartkowej modlił się za swoją Ojczyznę.



Hymn „Tyś jest mój syn” -  na 1050-lecie Chrztu Polski
To  drugie  wspólne  dzieło  Roberta  Jansona  i  Iwony  Waksmundzkiej.  Są  oni
autorami  wielkiego  widowiska  „Przygotuj  się  na  miłość”,  poświęconego  bł.
Edmundowi Bojanowskiemu, które zostało zaprezentowane 13 czerwca 2015 r. na
poznańskiej  Malcie,  pod  auspicjami  Centrum  Dzieł  Społecznych  Edmunda
Bojanowskiego w Warszawie. 
Iwona Waksmundzka autorka słów hymnu „Tyś jest mój  syn” podkreśla,  że "to
hymn pochwalny, ale też świadectwo wiary, otrzymanej przez udzielony sakrament
Chrztu Świętego. Słowa Ojca do Syna znad Jordanu, zostały przeniesione w tym
utworze  nie  tylko  na  Mieszka,  ale  także  na  każdego  człowieka,  który  przyjął
chrzest".  Sam obrzęd  Chrztu  Świętego  jest  nacechowany wieloma znaczeniami,
których symbole w tekście, tj. woda, biała szata, olej czy pieczęć, określają nową
rzeczywistość  ochrzczonego  człowieka  czy  narodu  i  łaski,  wypływające  z  tego
sakramentu.  -  Pracowaliśmy z  Robertem Jansonem nad tym dziełem w dużym
skupieniu i w pokorze, aby oddać zarówno przez muzykę, jak i przez tekst: siłę i
adekwatny wyraz owego hymnu wdzięczności, który zaczął brzmieć na tej ziemi
już od czasu owego szczególnego dla nas wydarzenia w 966 roku, przez wieki, aż
do dziś i  oby wybrzmiewał nadal, kiedy Chrystus wciąż przyjmowany jest tutaj

przez sakrament Chrztu Świętego - powiedziała autorka tekstu.
Robert Janson, kompozytor hymnu dodaje, że jest człowiekiem, który "emocjonalnie

przeżywa  historię  Polski,  interesując  się  nią  i  szanując".  -  Toteż  kiedy  dostałem
zaproszenie od przedstawicieli  archidiecezji poznańskiej  do skomponowania hymnu z
okazji 1050-lecia chrztu Polski, ogromnie mnie to poruszyło i ucieszyło, a słowa tekstu,
który napisała Iwona Waksmundzka, tym bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że
będę tworzył ten utwór - powiedział artysta. 

Jak  mówi,  zobaczył  w  tym  tekście  przekrój  naszej  historii,  tak  nierozerwalnie
związanej z chrześcijaństwem. - Napisałem do tych słów muzykę, która również zawiera
w  sobie  akcenty  historii,  melodyjności  i  która  ma  wszelkie  cechy,  jakie  powinien
posiadać hymn. Do nagrania utworu zaprosiłem same znakomitości. Wokal należy do
wspaniałej  sopranistki  Agnieszki  Gertner-Polak.  Do zaśpiewania refrenów zaprosiłem
Poznański Chór Chłopięcy oraz Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Część instrumentalną wykonała najlepsza w Polsce, znana i szanowana na
całym świecie orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Roberta Kamila Lewandowskiego.
Chciałem  w  swojej  muzyce  wyrazić  prawdę  i  siłę,  że  nasz  naród  –  dzięki  walce  i
modlitwie – mimo najazdów i zaborów, nigdy się nie poddawał, że możemy być dumni z
naszej historii - powiedział Janson. Utwór ma odzwierciedlać 1050 lat dziejów Polski.
Hymn "Tyś jest mój syn" rozpoczyna zespół instrumentów muzyki dawnej, przenosząc
słuchaczy  niejako  w  początki  państwowości.  Utwór  kończy  dźwięk  dzwonu,
podsumowujący 1050 lat  Polski.  -  To dzwon wiary w Boga i  człowieka  -  podkreśla
Robert Janson. 

Hymn będzie wykonany 15 kwietnia podczas liturgii jubileuszowej w archikatedrze
poznańskiej  pw.  Św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła  i  16  kwietnia  na  stadionie  INEA w
Poznaniu, w czasie wielkiego jubileuszowego świętowania pod hasłem „Gdzie chrzest,
tam nadzieja”. 

za Tygodnik Katolicki „Niedziela” 



Poznajemy Misjonarki – s. Bernadeta Pasińska MChR
Urodziłam się w malowniczej, południowej części Polski koło
Dębicy. Dziś wracam tam z wielkim sentymentem i każdy mój
urlop  spedzony  z  rodziną  to  “wczasy  pod  gruszą”  w domu
rodzinnym. W życiowej wędrówce dane mi było spędzić kilka
tygodni w Austrii, a przyglądając się życiu emigrantów budziła
się wtedy myśl, że chciałabym coś dla polaków pracujących za
granicą  zrobić,  widząc  rozbite  rodziny,  tęsknotę  … wszyscy
którzy przeszli emigrację wiedzą jak to jest.

Czym miało być to coś… okazało się nieco później – oddać
życie dla zbawienia polskich emigrantów - dla mnie potrzeba
było nieco czasu, by rodzice przyjęli moją decyzję pójścia do
zakonu oraz by samemu oswoić się z myślą, że jeśli tak, to wymagania będą wielkie.

Do  Zgromadzenia  Sióstr  Misjonarek  Chrystusa  Króla  dla  Polonii  Zagranicznej
wstąpiłam w 1995 roku. Pierwszą misjonarkę spotkałam w wieku 16 lat i wspomnienie
jej opowieści o malowniczym położeniu Moraska, z pięknie kwitnącymi różami w ciągu
lata, stawku na terenie klasztornym, gdzie latem można pływać łódką, a zimą jeździć na
łyżwach  –  jakże  to  nie  miało  urzec  poszukującego  serca.  Po  pierwszej  wizycie
wiedziałam, że jest to miejsce do którego wrócę, że ze wszystkich miejsc najpiękniejsza
dla mnie do dziś jest kaplica Domu Głównego z płaskorzeźbą Chrystusa Króla.

Na  ziemi  australijskiej  mieszkam  od  2001  roku,  w  ciągu  minionych  14  lat
przemieszczając  się  i  przebywając  w   różnych  jej   częściach:  Brisbane,  Hobart,
Melbourne, Sydney, Melbourne, cdn ...?

Nie  jestem  osobą  która  marzyła  o  częstych  zmianach  miejsc  zamieszkania.
Przemieszczenie się z Dębicy do Poznania dało początek nowym rozdziałom w mojej
życiowej przygodzie i w dorastaniu do nowych wyzwań na misyjnych szlakach. Moje
zmiany miejsc po 14 latach pobytu w Australii to coś z bumeranga. Pierwsze trzy  lata
spędziłam w Brisbane  i  takie  były  moje  wyobrażenia  o  Australii,  piękna  tropikalna
przyroda,  egzotyczne  ptaki,  lazurowe  wybrzeża  oceanu,  cudowne  słońce,  oraz
uśmiechnięci ludzie. I czas na zminy, Hobart z nieco inną aurą, pozwoliło mi poznać
ludzi  o  gorących  i  otwartych  sercach.  Melbourne  i  Sydney  to  metropolie,  które
przekraczają moją orientację w terenie, a jednak stanowią bardzo cenną szkołę życiową. 

Osobiste doświadczanie losu emigranta pomaga mi zrozumieć to co przeżywa każdy
Polak, który zdecydował się na emigrację do dalekiej Australii, a zarazem jako osobie,
która swe życie poświęciła  Bogu, wszystko to mogę przez modlitwę i pracę ofiarować
za  emigrantów.  W tej  wędrówce  bardzo  mocno  towarzyszą  mi  dwie  święte  kobiety,
zakonnice – święta  Mary MacKillop,  która  swoją odwagą,  wytrwałością  i  niezłomną
wiarą  jest  drogowskazem na  australijskich  skrzyżowaniach  moich  dróg  i  w  różnych
sytuacjach zakonnego życia.  Druga to  św.  Faustyna Kowalska,  która  odkryła  w swej
mistycznej  drodze  dar Bożego Miłosierdzia,  w którym zanurza  cały świat  i  uczy,  że
miłosiernej miłości Boga potrzebuje każda dusza. 

Założyciel naszego Zgromadzenia – o. Ignacy Posadzy, kierowany Bożym Duchem,
przewidział z czym przyjdzie się zmagać człowiekowi, który jest oderwany od swojej
rodziny przez emigrację. Dziś już wiem dlaczego postanowił wysłać siostry misjonarki
na krańce świata, by towarzyszyły tym którzy opóścili Ojczyznę – Polskę.



Odrobina radości z Klio – muzą historii
- Tata, tata! Ruscy polecieli na Księżyc!
- Wszyscy?
- Nie, trzech.
- To co mi gówniarzu głowę zawracasz.

   *     *     *
- Ilu Spartan potrzeba, żeby zmienić żarówkę?
- Żadnego. Będziemy walczyć po ciemku!

   *     *     *
Dlaczego francuski samolot myśliwski nazywa się Mirage?
- Bo nikt go nigdy nie widział na polu bitwy.
    *     *     *

Rok 1497. Statek piracki straszliwego kapitana 'Rudobrodego'. 
Majtek z bocianiego gniazda woła: - Kapitanie statek towarowy na horyzoncie!
- Dobra jest! Podajcie moją czerwoną koszulę!!!
Kapitan założył koszulę, dokonali abordażu, straszliwej rzezi i statek był ich. Płyną dalej. 
Nagle na horyzoncie pojawia się drugi statek towarowy.
- Kapitanie statek towarowy na horyzoncie!
- Dobra jest! Podajcie moją czerwoną koszulą!!!
Znów założył koszulę, dokonali abordażu, straszliwej rzezi i statek był ich. Po kilku takich 
"akcjach", jeden z marynarzy pyta:
- Kapitanie! Dlaczego na "akcje" zawsze zakłada pan czerwoną koszulę?
- Bo jak napadamy na statek, to mogą mnie przecież ranić, a na czerwonej koszuli nie 
widać plam krwi. A gdy nie widać, że kapitan jest ranny, to duch załogi nie upada i wszyscy
walczą jak lwy!!!
W tym momencie majtek z bocianiego gniazda woła:
- Kapitanie 12 brytyjskich statków wojennych!!!
- Dobra jest!!! Podajcie moje brązowe spodnie.

* * *
Podczas uroczystości z okazji wieloletniej działalności Franciszka Smolki na stanowisku 
przewodniczącego parlamentu austriackiego zabrał głos hr. Wojciech Dzieduszycki. 
- Starożytni Grecy - mówił, trzymając kielich - wierzyli, że nowo narodzone dziecko całuje
Muza. Jeśli go ucałuje w czoło, to wyrośnie z niego mędrzec, jeśli w usta lub w oczy - 
słynny mówca lub znakomity malarz. Gdzież ciebie, dostojny jubilacie, musiała ucałować 
Muza, skoro od tylu lat zasiadasz na fotelu prezydenta Rady Państwa?

* * *
Na czym polegała wyższość systemu sowieckiego? Przezwyciężał on trudności o jakich się 
innym systemom nawet nie śniło! 

* * *
- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia? - pyta hrabia swojego lokaja.
- Wczoraj, Jaśnie Panie.  - No widzisz! To dlaczego dziś na obiad znowu jest konina?
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje tylko to, co Jaśnie Pan raczy trafić! 

* * *
Archeolog to wymarzony mąż. Im kobieta jest starsza, tym bardziej się nią interesuje.


