Parafia Rzymskokatolicka pw. �w. Micha�a Archanio�a w Starejwsi
1050 Chrztu Polski
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style="text-align: justify"> Chrzest �wi�y jest fundamentem ca�ego �ycia chrze�cija�kiego i bram� do �ycia w
Trójcy �wi�ej. Jest to nie tylko zanurzenie w po�wi�onej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w �mierci i
zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwyci�twie nad z�em. To prawdziwe �ród�o �ycia wiecznego dla nas - (Nowe
�ycie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski)...</p><p>Nowe �ycie w
Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski Drodzy Siostry i Bracia! W
dzisiejsz� uroczysto��Jezusa Chrystusa, Kr�a Wszech�wiata docieraj� do nas s�owa proroka Daniela o Synu
Cz�owieczym, kt�emu „powierzono […] panowanie, chwa��i w�adz�kr�ewsk�, a [kt�emu] s�u�y�y […]
wszystkie narody, ludy i j�yki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, kt�e nie przeminie, a Jego kr�estwo nie
ulegnie zag�adzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spe�ni�o si�w odniesieniu do osoby Chrystusa, kt�y jest „�wiadkiem
Wiernym, Pierworodnym umar�ych i W�adc� kr�� ziemi” (Ap 1,5). 1. Chrzest Polski Chrystus – jako
Pocz�tek i Koniec ca�ych ludzkich dziej� – sprawi�, �e 1050 lat temu na polskiej ziemi zosta� postawiony krzy�,
przejmuj�cy znak jego zwyci�twa nad grzechem i �mierci�. W 966 roku Mieszko I przyj�� chrzest jako
cz�owiek wolny. Chocia� zosta� on udzielony pojedynczej osobie, to przecie� da� pocz�tek wsp�nocie z innymi
osobami ochrzczonymi. My�l�c o konsekwencjach chrztu Mieszka, mo�emy m�i�o „narodzie ochrzczonych”, o
„chrzcie narodu”, a wi� r�nie� o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszy�ki, „Na Wielkanoc Roku Tysi�clecia
Chrztu Polski”, Gniezno 1966). Ksi���Mieszko tym samym wprowadzi� swoich pobratymc� w �wiat kultury
�aci�kiej i uczyni� ich obywatelami wsp�noty lud� chrze�cija�kich. Jego chrzcielnica sta�a si�kolebk�
rodz�cego si�narodu, pozostaj�c znakiem buduj�cym jego to�samo�� Chrzest wprowadzi� nasz nar� w nowy
�wiat, kt�y wyra�a si�przez now� kultur� nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Do�wiadczenie wiary
prze�o�y�o si�z moc� na postawy moralne, widoczne tak�e w �yciu gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
Spo�eczne konsekwencje Chrztu Polski pojawi�y si�p�iej, poczynaj�c od rodziny po nar�, a nawet po wsp�not
narod�, jak� dzisiaj stanowi dla nas Europa. 2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski W Wigili�Paschaln� 966
roku, kiedy w�adca Polan stan�� przed chrzcielnic�, za�piewano ten wyj�tkowy, staro�ytny hymn: „Weselcie si
ju�, zast�y anio�� w niebie, weselcie si� s�udzy Boga. Niechaj zabrzmi� dzwony g�osz�ce zbawienie, gdy Kr�
tak wielki odnosi zwyci�two. Raduj si�ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, �e wolna
jeste� od mroku, co �wiat okrywa!” („Exultet”). I odt�d – ka�dego roku w Wigili�Paschaln� – Ko�ci�w Polsce
�piewa ten hymn tu� przed odnowieniem przyrzecze�chrzcielnych; przepi�ny hymn, przepe�niony rado�ci� z
dzie�a zbawienia, skupiony na Chrystusie, kt�y wyzwala nas ku mi�o�ci do Boga i ludzi. W chwili chrztu
�wi�ego ka�dej i ka�dego z nas to zbawcze wydarzenie staje si�prze�omowym momentem naszej osobistej
duchowej biografii. Chrzest �wi�y jest fundamentem ca�ego �ycia chrze�cija�kiego i bram� do �ycia w Tr�cy
�wi�ej. Jest to nie tylko zanurzenie w po�wi�onej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w �mierci i
zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwyci�twie nad z�em. To prawdziwe �r��o �ycia wiecznego dla nas. Pe�ne
wiary spojrzenie na to prze�omowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, �e prze�ycie Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza si�do rozwa�ania zagadnie� o charakterze spo�ecznym, kulturowym czy
narodowym. S� to z pewno�ci� kwestie wa�ne, ale to przecie� nie te pytania us�ysza� Mieszko I, gdy stan��
przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka si�szatana i jego pr�ej chwa�y. Nast�nie, czy wierzy w
Boga Ojca Wszechmog�cego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzy�owanego i
zmartwychwsta�ego, w Ducha �wi�ego, w �wi�y, katolicki i apostolski Ko�ci� w spo�eczno���wi�ych i w
zmartwychwstanie cia�a. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedzia�: „Wierz�”. To samo wyznanie wiary
powtarzamy i my 1050 lat p�iej. 3. Millennium Chrztu Polski Obchodzi�Jubileusz Chrztu Polski to �wiadczy
w�asnym �yciem o Chrystusie. Takie odwa�ne �wiadectwo w nie�atwych czasach PRL-u z�o�yli katolicy w 1966
roku, w czasie obchod� milenijnych. Pomog�a w tym dziewi�ioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski
opracowany przez S�ug�Bo�ego Ksi�za Kardyna�a Stefana Wyszy�kiego. Jej g��ne has�o rozbrzmiewa po dzi�
dzie�w naszych uszach: „Wierno��Bogu, Krzy�owi, Ewangelii, Ko�cio�owi i jego Pasterzom”. Ogromna praca
duchowa, towarzysz�ca Millennium Chrztu, zako�zy�a si�uroczysto�ciami na Jasnej G�ze 3 maja 1966 roku. W
tym dniu zawierzono Matce Bo�ej nasz nar� na kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazi
nast�ne �ier�wieku polskiej historii: pontyfikat �w. Jana Paw�a II, wielki ruch „Solidarno���� oraz odzyskan�
w 1989 roku wolno�� Po pi�dziesi�iu latach pasterze Ko�cio�a wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowi� ten
akt na Jasnej G�ze 3 maja 2016 roku, zawierzaj�c Polak� w Ojczy�nie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i
Kr�owej. 4. Wyzwanie ekumeniczne Chrzest jest wydarzeniem, kt�ego nie da si�zamkn��tylko w kontek�cie
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Kocio�a katolickiego. �w. Pawe� pisze, �e „[…] w jednym Duchu wszyscy zostali�my ochrzczeni w jedno Cia�o”
(por. 1Kor 12,13), tworz�c jeden, �wi�y, powszechny i apostolski Ko�ci� Dlatego chrzest czyni chrze�cijan,
niezale�nie od istniej�cych mi�zy nimi podzia��, cz�onkami jednego Cia�a Chrystusowego. Tworzy jedno��
kt�a nie sprowadza si�wy��cznie do oboj�nej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spe�nia si�w wymianie
duchowych dar�. Dzi�ujemy Bogu za przyj�� na pocz�tku 2000 r. przez Ko�ci�Katolicki i Ko�cio�y
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklaracj�o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedno�ci”. Jest
ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i �wiata, inspiruje do podejmowania nast�nych krok� zmierzaj�cych do
zjednoczenia chrze�cijan. Jedno��Ko�cio�a jest wol� Chrystusa. Mno�enie podzia�� czy cho�y oboj�no�
wobec nich, jest ci�im grzechem i anty�wiadectwem, kt�e pomna�a zgorszenie. Polska przyj� chrzest w czasie, gdy
Ko�ci�w du�ej mierze by� jeszcze niepodzielony na prawos�awie (1054 rok) i ko�cio�y protestanckie (1517
rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, by�my chcieli nie tylko prze�y� ale – w takiej mierze, w jakiej to
jest mo�liwe – r�nie� przygotowa�wsp�ny obch� 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy mo�emy �piewa�Bogu
radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, ni� w postawie g��okiego pojednania? 5. Nadzwyczajny Jubileusz
Mi�osierdzia Prze�ywane przez nas uroczysto�ci 1050. rocznicy Chrztu Polski ��cz� si�w rozpoczynaj�cym
si�roku liturgicznym z jeszcze jedn� okoliczno�ci�. Jest ni� Nadzwyczajny Jubileusz Mi�osierdzia rozumiany jako
objawienie si�czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie �wi�ym. „W tym Roku �wi�ym – pisze papie� Franciszek
– b�ziemy mogli do�wiadczy�otwarcia serc na tych wszystkich, kt�zy �yj� na najbardziej beznadziejnych
peryferiach egzystencjalnych, kt�e tak cz�to �wiat stwarza w spos� dramatyczny. […] Otw�zmy nasze oczy, aby
dostrzec bied��wiata, rany tak wielu braci i si�tr pozbawionych godno�ci. Poczujmy si�sprowokowani, s�ysz�c
ich wo�anie o pomoc. Niech nasze r�e �cisn� ich r�e, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciep�o naszej
obecno�ci, przyja�ni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie si�naszym, tak by�my razem z�amali barier
oboj�no�ci, kt�a cz�to kr�uje w spos� w�adczy, aby ukry�hipokryzj�i egoizm”. (Bulla „Misericordiae vultus”
11.04.2015) Ojciec �wi�y poleci�, by Nadzwyczajny Jubileusz Mi�osierdzia rozpocz�� si�8 grudnia br., w
uroczysto��Niepokalanego Pocz�ia Naj�wi�szej Maryi Panny, a zako�zy� 20 listopada 2016 roku w uroczysto�
Jezusa Chrystusa, Kr�a Wszech�wiata. W tym czasie po��czymy intencje Ojca �wi�ego z og�nopolskim aktem
przyj�ia kr�owania Chrystusa i poddania si�pod Jego Bosk� w�adz� Uczynimy to w podkrakowskich
�agiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzie�uroczysto�ci Jezusa Chrystusa, Kr�a Wszech�wiata.
Zako�zenie Czeka nas zatem rok liturgiczny pe�en duchowych wyzwa� Niech b�zie on dla ka�dej i ka�dego z
nas rokiem prawdziwie b�ogos�awionym. Niech b�zie czasem wdzi�zno�ci wobec Boga za wspania��, ponad
tysi�cletni� tradycj�chrze�cija�k� naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z mi�osiernym Bogiem i
poddania si�powszechnemu panowaniu Chrystusa Kr�a Wszech�wiata. Niech stanie si�okazj� do pog��ienia
synowskich wi�i z Bogarodzic�, Matk� Ko�cio�a i nasz� Matk�. Niech b�zie czasem radosnej nadziei dla
m�odych, kt�zy podczas �wiatowych Dni M�odzie�y w Krakowie spotkaj� si�z Ojcem �wi�ym Franciszkiem.
Na b�ogos�awiony czas odnowy naszej to�samo�ci chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i
przygotowuj�cym si�do chrztu z serca b�ogos�awimy. Podpisali: Pasterze Ko�cio�a katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 pa�dziernika 2015 r.
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