Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski
Ważniejsze daty i wydarzenia historyczne
962 r. – Pierwszy niemiecki cesarz Otton I, już w roku swojej koronacji postarał się o ustanowienie
w Magdeburgu nad Łabą osobnego arcybiskupstwa, przeznaczonego specjalnie do misji wśród słowiańskich
pogan, która miała wchłonąć Polskę pod względem kościelnym. Niebezpieczeństwo niemieckie powiększone
zostało przez to, że władcy Niemiec dla celów swej polityki posłużyli się chrześcijaństwem, jako narzędziem
podboju. W Niemczech istniała tradycja narzucenia już Sasom chrześcijaństwa przez krwawy najazd Karola
Wielkiego (742 – 814). Kiedy w 911 r. skończyła się władza Karolingów w Niemczech, wkrótce wyrosła tam
nowa siła w postaci plemienia i rodu panującego Sasów. Zapanowali oni nad Niemcami i stworzyli cesarstwo
niemieckie. W dniu 13 lutego 962 r. ustanowione zostało Cesarstwo Niemieckie pod władzą cesarza
Ottona I, który koronował się w Rzymie. Cesarstwo to przybrało później nazwę świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które w zmienionej postaci przetrwało aż do 1806 r., czyli blisko 950 lat.
965 r. – Mieszko I poślubił Dąbrówkę, siostrę władcy Czech, Bolesława, z rodu książęcego, później
królewskiego, Przemyślidów.
966 r. – Mieszko wraz z całym swym otoczeniem przyjął chrzest. Polska otrzymała swą katolicką wiarę
i katolicki obrządek z Czech, w których chrześcijaństwo ustaliło się już na kilkadziesiąt lat przed chrztem
Polski. Dzięki Mieszkowi staliśmy się raz na zawsze, razem z Włochami, Francją itd. – częścią Europy
i wysuniętą na wschód placówką świata zachodniego. Jesteśmy, poprzez wieki, jednym z najsilniej związanych
z katolicyzmem narodów na świecie. Związek ze światem łacińskim zabezpieczył nas przed osamotnieniem,
a zarazem dał nam misję dziejową, misję obrony Europy i katolicyzmu przed niebezpieczeństwami
zewnętrznymi i wewnętrznoeuropejską opozycją niemiecką. Spełnianie przez nas tej misji stało się w ciągu
wieków jedną przyczyn wydźwignięcia się przez nas do rangi wielkiego narodu. W chwili chrztu Polski
państwo Mieszka nie obejmowało jeszcze Krakowa i ziemi Wiślan. W ciągu swego panowania poszerzył
on granice Polski i objął swoją władzą ziemię Wiślan i Śląsk, a w szczególności Kraków i Wrocław.
968 r. – Ustanowienie w Poznaniu biskupstwa misyjnego, które podlegało bezpośrednio Stolicy Apostolskiej
aż do 1821 r., kiedy stało się arcybiskupstwem. Pierwszym biskupem w Poznaniu był Jordan, zakonnik,
prawdopodobnie Lotaryńczyk. W ten sposób Mieszko zdołał uniknąć podporządkowania Polski
niemieckiemu arcybiskupstwu w Magdeburgu.

973 r. – Ustanowienie pierwszego łacińskiego biskupstwa w Pradze, podległego niemieckiemu arcybiskupstwu
w Moguncji, które stało się arcybiskupstwem w roku 1344.
977 r. – Umarła czeska żona Mieszka, Dąbrówka
990 r. – Aktem „Dagome iudex” (nazwa od pierwszych słów tego aktu) Mieszko I oddaje Polskę „na własność”
Stolicy Apostolskiej, jako papieskie lenno (patrimonium Sancti Petri – tj. dziedzictwo świętego Piotra).
Związek Polski z papieskim Rzymem był zarówno związkiem religijnym i kulturalnym, jak i politycznym,
czego przejawem stało się potem to, że polska korona królewska pochodzi od papieża, a nie jak czeska
– od cesarzy niemieckich.
992 r. – Umarł Mieszko (25 maja) i został pochowany w katedrze poznańskiej.
997 r. – Biskup Wojciech poniósł śmierć z rąk Prusów, do których przybył, aby nawracać ich na chrześcijaństwo.
(Prusowie, lud spokrewniony z Litwinami i Łotyszami, osiadły u schyłku starożytności i w średniowieczu
na terenach między dolną Wisłą i dolnym Niemnem. Religia ich polegała na czci sił przyrody, uosobionych
w różnych bóstwach, ceremonie wykonywał stan kapłański, przy czym składano ofiary w ludziach, zwłoki
zmarłych palono. Urządzali częste najazdy na sąsiednie Mazowsze. W latach 1233–1283 plemiona Prusów
podbili Krzyżacy i odtąd uległy one powolnej germanizacji).
Biskup Wojciech urodził się on ok. 956 r. i pochodził z czeskiego rodu książęcego Sławkowiców.
Przed wyprawą misyjną dłuższy czas spędził w Polsce, gościnnie przyjmowany przez Bolesława Chrobrego,
władcę Polski. Założył w Polsce klasztor benedyktynów, albo w Trzemesznie, albo w Międzyrzeczu. Bolesław
Chrobry wysłał biskupa Wojciecha, pod osłoną zbrojnego oddziału do Gdańska, założonego za polskich
czasów ok. 980 r. W Gdańsku biskup Wojciech głosił przez pewien czas kazania i wielu ludzi ochrzcił. Potem
pozostawiwszy oddział wojskowy w Gdańsku, w towarzystwie kilku tylko ludzi, wśród nich także swego
brata Radzima-Gaudentego, udał się z misją do Prusów, gdzie został przez nich zabity. Jego towarzysze
wrócili do Polski. Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki za złoto i pochował je w Gnieźnie. Biskup Wojciech,
za staraniem cesarza Ottona III, którego wcześniej był przyjacielem i doradcą, już w 999 r. został ogłoszony
świętym.
1000 r. – Za czasów Bolesława Chrobrego i w wyniku jego starań, Polska w 1000 r. stała się odrębną „prowincją”
kościelną, z arcybiskupstwem na czele. Z woli Stolicy Apostolskiej ustanowiono wówczas arcybiskupstwo
w Gnieźnie, które podlegało jej bezpośrednio, oraz trzy nowe biskupstwa: w Krakowie, we Wrocławiu
i w Kołobrzegu, dla Małopolski, Śląska i Pomorza. Arcybiskupi gnieźnieńscy otrzymali w późniejszych
wiekach tytuł prymasów, z ogromnymi uprawnieniami, także i politycznymi. Prymas był to polski „interrex”,
czyli „między - król”, sprawujący władzę królewską po śmierci jednego króla, a przed obiorem następnego.
Biskupstwo kołobrzeskie, przeniesione później do Kamienia, przeszło w czasach reformacji (po 1550 r.)
na luteranizm i wkrótce potem uległo kasacie.
Założenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i trzech najstarszych, podległych mu biskupstw wiąże
się z faktem przyjazdu do Gniezna w roku 1000 cesarza niemieckiego Ottona III. Przyjechał do Gniezna,
by odwiedzić grób biskupa Wojciecha, swego dawnego mistrza i przyjaciela. Bolesław Chrobry przyjął
go z niesłychanym przepychem. W czasie tych ceremonii Otton III włożył uroczyście swój diadem cesarski
na głowę Bolesława, wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego, która była jednym z emblematów cesarskich
oraz mianował go patrycjuszem rzymskim. Należy tu przy okazji stwierdzić, że ceremonie dokonane w 1000
r. przez cesarza Ottona w czasie jego wizyty w Gnieźnie nie były aktem koronacji Bolesława Chrobrego.
Koronacja o charakterze religijnym odbyła się w Gnieźnie dopiero w 25 lat później. Jednakże wizyta cesarza
Ottona w Gnieźnie stała się demonstracją wysokiej rangi Polski i Niemiec jako państw niepodległych.
Po śmierci cesarza Ottona III w 1002 r. nastąpił przełom w polityce Bolesława Chrobrego, którego
powodem było przybranie przez Cesarstwo Niemieckie postawy zaborczej wobec Polski. Od 1004 r. zaczął
się okres otwartych wojen między Polską a Cesarstwem Niemieckim Henryka II. Wojny te trwały 14 lat,
z kilku przerwami. W wojnach tych po stronie niemieckiej stali połabscy Wielecki (Lutycy), słowiańskie
plemię pogańskie, które zajmowało ziemie nad rzeką Hawelą i Pianą po wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska

już w tym czasie zdołała postawić tamę ekspansji nienieckiej na wschód, a pierwszym, który dał początek
polskiemu oporowi i pokazał, że naród polski potrafi się oprzeć nawale niemieckiej, był Bolesław Chrobry.
Po skruszeniu polskiej bariery, olbrzymia próżnia wschodnioeuropejskich obszarów stałaby otworem
przed narodem niemieckim. Być może to jest przyczyną tej żywiołowej nienawiści, jaką Niemcy wobec nas
odczuwają i tej bezgranicznej wściekłości, jaką budzi w nich sam fakt, że naród polski istnieje.
Bolesław Chrobry, urodzony około. 967 r., syn Mieszka i Dąbrówki, panował w latach 992–1025.
Już około 1000 r. starał się o koronę królewską w Rzymie i spodziewał się ją otrzymać, jednakże w wyniku
prawdopodobnie zabiegów arcybiskupa węgierskiego, ukoronowany nią został w 1001 r. Stefan, władca
Węgier. Koronacja o charakterze religijnym Bolesława Chrobrego miała miejsce w Gnieźnie dopiero na
Wielkanoc 1025 r. Tak więc Polska stała się królestwem, a Bolesław Chrobry stał się jej pierwszym królem.
W kilka miesięcy potem Bolesław Chrobry umarł i został pochowany obok swego ojca, Mieszka, w katedrze
poznańskiej. Pozostawił trzech synów: Bezpryma, Mieszka i Ottona. Nie podzielił między nich państwa, lecz
wyznaczył na swego następcę jako króla całej Polski swego środkowego syna, Mieszka.
W nieco późniejszym czasie założonych zostało kilka nowych polskich biskupstw, podległych
arcybiskupom gnieźnieńskim, takich jak: Płock (1087 r.), Włocławek (1123 r.) i Lubusz (1133 r.). Powstanie
biskupstwa w Płocku wiąże się z faktem, że Władysław Herman zachował w swoim ręku tylko Mazowsze
i uczynił Płock stolicą Polski, oddając innedzielnice swoim dwom synom: Zbigniewowi i Bolesławowi.
Natomiast biskupstwo w Lubuszu (obecnie Lebus k. Słubic, po niemieckiej stronie Odry) zostało ustanowione
w wyniku starań Bolesława Krzywoustego. Miasto to stanowiło ongiś ośrodek ziemi Lubuskiej, która należała
do Polski, a po rozpadnięciu Polski na dzielnice – najpierw do Śląska, a potem do Wielkopolski. W 1250 r.
została zajęta przez margrabiów brandenburskich.
Poniżej podaję lata władania Polską przez pierwszych Piastów:
Mieszko I, książę, ok. 960–992, Chrzest Mieszka i wybranych członków jego otoczenia w Wielką Sobotę
14 kwietnia 966 r. albo w Poznaniu, albo w Gnieźnie, albo na Ostrowie Lednickim.
Bolesław Chrobry, 992–1025, król, koronacja – na Wielkanoc 1025 r.,
Mieszko II, 1025 – 1034, król, koronacja w 1025 r.,
Kazimierz Odnowiciel, książę, 1034–1058,
Bolesław Śmiały, król,
1058–1079, koronacja 25.12.1076 r.; zabicie bp. Stanisława – 8 maja 1079 r.
kanonizacja biskupa: 8 września 1253 r.
Władysław Herman, książę, 1079–1102,
Bolesław Krzywousty, książę, 
1102–1138, w testamencie nadał czterem swoim starszym synom cztery
dzielnice Polski, najmłodszy, Kazimierz, jako pogrobowiec, własnej dzielnicy
nie otrzymał.
Główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski objęte zostały honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
Gniezno, 14 kwietnia 2016 roku
Z ważniejszych punktów obchodów 1050–lecia Chrztu Polski w tym dniu należy wymienić:
• zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski,
• Msza święta dziękczynna w katedrze gnieźnieńskiej,
• przewiezienie Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z Gniezna do poznańskiej fary
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
W uroczystych obchodach 1050-lecia Chrztu Polski wziął udział m. in. sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej ks. kard. Pietro Parolin, legat Ojca Świętego Franciszka oraz ks. kard. Peter Erdo, prymas
Węgier, przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy. Uczestniczyły w nich również najwyższe władze
państwowe z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Zebranie plenarne Episkopatu Polski w Gnieźnie było częścią trzydniowych jubileuszowych obrad,
które w następnych dwóch dniach odbyły się w Poznaniu. Tematem przewodnim spotkania biskupów
w Gnieźnie były dziejowe konsekwencje chrztu Polski, które przedstawił prof. Krzysztof Ożóg, historyk
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biskupi zastanawiali się, co w obecnym czasie jest do zrobienia, żeby ożywić
w Polsce wiarę? Pytanie o ożywienie wiary w Polsce jest szczególnie ważne w kontekście wychowania
młodego pokolenia Polaków – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopu
Polski. W czasie obrad Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowany został okolicznościowy banknot
kolekcjonerski, wydany z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy
Apostolskiej, była głównym punktem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie. W Eucharystii
koncelebrowanej przez Episkopat Polski, wziął udział prezydent RP Andrzej Duda z małżonką, premier
Beata Szydło, przedstawiciele rządu i parlamentu. Watykański sekretarz stanu przekazał uczestnikom
błogosławieństwo i pozdrowienia od Papieża Franciszka oraz zapewnił o jego duchowej łączności
i modlitwie. Legat papieski poprosił, aby Polacy byli misjonarzami i świadkami miłosierdzia we wszystkich
okolicznościach życia. Krzyż, który misjonarze otrzymają pod koniec tej Eucharystii przypomina nam,
że dzieło ewangelizacji jest teraz bardziej konieczne niż kiedykolwiek w społeczeństwie europejskim, coraz
bardziej zlaicyzowanym – mówił ksiądz kardynał.
Homilię wygłosił ks. abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski. Podkreślił,
że 1050 rocznica Chrztu Polski daje nam zachętę do pojednania i przebaczenia.
W czasie Mszy świętej dziękczynnej za chrzest Polski ks. kard. Pietro Parolin pobłogosławił i wręczył
krzyże misyjne misjonarzom i misjonarkom. Otrzymało je 37 osób z całej Polski, które niebawem wyjadą
na misje w różne części świata. Wśród nich było: 15 kapłanów, 1 diakon, 1 osoba świecka, 1 franciszkanin
i 19 sióstr zakonnych.
Prezydent Andrzej Duda w swym przemówieniu na zakończenie Mszy świętej stwierdził,
że chrzest Polski miał dwa wymiary. Wymiar duchowy, bo przyniósł na polską ziemię nową religię. I wymiar
państwowy, bo dał podwaliny do tworzenia nowoczesnego państwa. Dodał, że obchody 1050-lecia Chrztu
Polski to okazja do oddania hołdu tym wszystkim, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny.
Uroczystości odbywały się również w miejscu domniemanego chrztu Mieszka I na Ostrowie
Lednickim, gdzie biskupi wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym, które poprowadził Prymas Polski.
Poświęcony został tam dzwon „Mieszko i Dobrawa”, który zebrani mogli usłyszeć po raz pierwszy.
W 1050 rocznicę Chrztu Polski odpowiednią uchwałę podjął Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Stwierdza się w niej m. in., że „Chrześcijaństwo przyniosło nam zbiór wartości, wyznaczyło kanon kultury
duchowej i materialnej”. Pod uchwałą podpisali się: Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu i Stanisław
Karczewski, Marszałek Senatu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński i Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, dzień
wcześniej tj. 14 kwietnia 2016 r., opublikowali w prasie „List, skierowany do Szanownych Zgromadzonych
na uroczystościach jubileuszowych, w którym podkreślili m. in., że „Nowa religia niosła ze sobą wysoką
kulturę prawną i polityczną. (…) Dzięki pojawieniu się nowego prawa, opartego na Dekalogu, ukształtowały
się zasady moralne i bardziej elitarne stosunki społeczne”.
Poznań, 15 kwietnia 2016 roku
Na obchody 1050–lecia Chrztu Polski w tym dniu złożyły się:
• drugi dzień obrad Konferencji Episkopatu Polski,

• uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego, orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy, jubileuszowe
„Oratorium 966.pl” w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
• procesja maryjna z fary do katedry poznańskiej,
• Msza Święta z udziałem Episkopatu Polski, przedstawicieli Episkopatów Europy, prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów.
W dniu 15 kwietnia rano, z udziałem legata papieskiego, kontynuowane były w Poznaniu obrady
Episkopatu Polski.
Uroczystości jubileuszowe w Poznaniu rozpoczęły się już 14 kwietnia 2016 r. wieczorem. O Polskę
wierną źródłom chrztu i zobowiązań z niego wypływających modlili się w całonocnym czuwaniu z 14 na 15
kwietnia w poznańskiej bazylice farnej biskupi i wierni. Obecny był przybyły z Gniezna Obraz Nawiedzenia
Matki Bożej Częstochowskiej. Modlitewne dziękczynienie Bogu za 1050-lecie Chrztu Polski rozpoczął Apel
Jasnogórski, który poprowadził ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Mimo późnej pory bazylika farna w Poznaniu była szczelnie wypełniona podczas pasterki maryjnej.
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski. W homilii metropolita łódzki odniósł
się do uroczystości, jakie odbyły się w poznańskiej farze 50 lat temu, w związku z obchodami milenijnymi.
Powiedział, że dokonywało się wtedy narodowe przebaczenie, przełamanie, zwycięstwo Ewangelii w życiu
ówczesnych Polaków. Teraz, po 50 latach znowu przychodzi nam dotykać spraw najbardziej podstawowych
i fundamentalnych. Przypomniał pośpiech we wprowadzaniu w czerwcu i lipcu ubiegłego roku kolejnych
ustaw, które chciały zaprowadzić w Polsce ład oparty na ideologii gender, zezwalający na związki
homoseksualne, na łatwość zmiany płci i in vitro. Teraz dochodzi kolejna narodowa dyskusja na temat tego,
co w skrócie niewłaściwie nazywa się aborcją, a powinno się nazywać zabiciem nienarodzonego dziecka –
wskazał ksiądz arcybiskup.
O godz. 12.00 tego dnia najwyższe władze naszego państwa uczciły Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
pierwszym w historii posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego poza Warszawą. Jego głównym punktem
było orędzie do Narodu prezydenta RP. Andrzej Duda podkreślił, że przyjmując chrzest, nasi przodkowie
wyznaczyli rdzeń, wokół którego kształtował się wspaniały polski Naród. I gdy było wyjątkowo źle, gdy nasi
wrogowie próbowali niszczyć Kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to Naród przeciwnie,
zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty. Prezydent podkreślił, że chrześcijańskie dziedzictwo aż po
dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. I zadeklarował: Polska jest i pozostanie
wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy bowiem wypróbowany, mocny fundament
dla przyszłości.
Otwarcia Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, dokonał marszałek Sejmu, Marek Kuchciński. Podkreślił, że Chrzest Polski był
kamieniem milowym w naszych dziejach, gdyż zmienił na naszych ziemiach ład moralny, życie rodzinne
i publiczne oraz stosunki społeczne, a także połączył nas trwale z chrześcijańską Europą i Rzymem.
We Mszy świętej w katedrze poznańskiej, celebrowanej przez księży kardynałów, arcybiskupów
i biskupów uczestniczyła para prezydencka, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Polski, liczni posłowie
i senatorowie. Podniosłą Eucharystię rozpoczęła „Bogurodzica”. Obok monumentalnego krzyża na ołtarzu
umieszczono Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, który przyniesiony został w uroczystej
procesji ulicami miasta z bazyliki farnej. Nawiązywała ona do celebracji Milenium Chrztu Polski w 1966 r.
Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób. Obecność Matki Bożej w obchodach jubileuszowych 1050-lecia
Chrztu Polski jest kolejnym potwierdzeniem, że Naród Polski zawsze dostrzegał Jej obecność w swoich
losach, w swojej historii, powiedział ks. kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który
przewodniczył Mszy świętej. Podkreślił, że Maryja przez wieki zawsze szła z nami przez dobre i złe czasy,
będąc naszą najlepszą Opiekunką i Orędowniczką.

W homilii ks. abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że chrzest Mieszka I – to wydarzenie źródłowe
w dziejach Polski. Wezwał Polaków, by byli wierni przyrzeczeniom chrzcielnym. Wskazał, że każdy i każda
z nas jest wezwany, by przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego przez wnoszenie wartości Ewangelii
w życie doczesne.
Po Mszy świętej delegacje władz państwowych i kościelnych złożyły wieńce na grobach Mieszka
I i Bolesława Chrobrego w Złotej Kaplicy katedry poznańskiej. Potem metropolita poznański przekazał
prezydentowi Andrzejowi Dudzie, marszałkom Sejmu i Senatu oraz prezes Rady Ministrów krzyże wykonane
z drewna z wałów obronnych grodu Mieszka I z 966 roku.
O godz. 21.00 modlitwie Apelu Jasnogórskiego w katedrze przewodniczył ks. kard. Zenon
Grocholewski, długoletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Ksiądz kardynał modlił się słowami:
Królowo, wstawiaj się za naszym Narodem, przede wszystkim, by pozostał wierny Chrystusowi i Jego
Ewangelii, by w Polsce zwyciężały zawsze prawda i dobro. By Chrystus wspomagał rządzących naszym
krajem swoim światłem i twórczością, a oni otwierali się na to światło i moc.
Poznań, 16 kwietnia 2016 roku
Na obchody 1050–lecia Chrztu Polski w tym dniu złożyły się:
• kontynuacja zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
• Msza Święta z chrztem dorosłych na INEA Stadionie,
• koncert jubileuszowy – musical ”Jezus Christ Superstar”.
W uroczystej Eucharystii na poznańskim INEA Stadionie wraz polskimi biskupami, przedstawicielami
rządu oraz delegacjami Episkopatów Europy uczestniczyło ok. 35 tysięcy osób. W centrum ołtarza stanął
krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz relikwie świętych i błogosławionych 35 polskich diecezji. Podczas Mszy
świętej odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił sakramentów
chrztu świętego, Komunii i bierzmowania dwóm młodym kobietom.
W homilii ks. kard. Pietro Parolin zauważył, że chrzest Polski dla Narodu Polskiego oznaczał
radykalny przełom mentalności i kultury, dał początek nowej drodze rozjaśnionej światłem Chrystusa
i nauczaniem Kościoła. Legat papieski zachęcał do zaangażowania misyjnego, aby pokazywać innym radość
Ewangelii. Powiedział: „Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym owocem obecnych obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski było zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas musi być
uczniemmisjonarzem i że cały Kościół w każdej z jego części składowych i jako całość musi jaśnieć rysami
Kościoła ucznia-misjonarza”. Wezwał też Polaków do dziękczynienia Bogu za cenne dary: wiary, pokoju
i stabilności granic, świętych biskupów i męczenników: św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Maksymiliana
Marię Kolbego, św. Faustynę Kowalską oraz św. Jana Pawła II.
Uroczystości na poznańskim stadionie zakończył wieczorem musical „Jezus Christ Superstar”,
zrealizowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu.
W sobotę 16 kwietnia 2016 r. księża biskupi podpisali komunikat z 372 Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które towarzyszyło obchodom 1050-lecia Chrztu Polski. Na wstępie
podali, że wśród gości honorowych byli: kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu i legat papieski; kard. Zenon
Grocholewski, były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; kard. Peter Erdo, przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy i Prymas Węgier; abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce
oraz inni zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
Komunikat zawiera 10 punktów. W pierwszym z nich księża Biskupi przypomnieli, że obchody
1050-lecia Chrztu Polski, połączone z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przebiegały
pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzieja” oraz wymienili główne ich uroczystości. Podali również,
że obradowali na temat aktualnych spraw Kościoła w Polsce i na świecie. W drugim punkcie komunikatu

napisali, że Konferencja Episkopatu Polski składa podziękowanie Ojcu Świętemu Franciszkowi za łączność
duchową z uczestniczącymi w obchodach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz wyraża wdzięczność
legatowi papieskiemu kard. Pietro Parolinowi za przewodniczenie uroczystościom, wygłoszoną homilię
i słowa przekazane w imieniu Papieża. W trzecim punkcie stwierdzili że Chrzest Polski wpłynął na tożsamość
naszego narodu. Dalsze punkty dotyczą kolejno: Światowych Dni Młodzieży; stanowiska KEP w sprawie
ochrony życia ludzkiego; wyrażenia wdzięczności Ojcu Świętemu za adhortację apostolską „Amoris Laetitia”;
podziękowania Ojcu Świętemu za ogłoszenie zbiórki na potrzeby mieszkańców Ukrainy; stanowiska wobec
kryzysu uchodźczego w Europie; zatwierdzenia treści „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana”; powierzenia Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Bożej losów Ojczyzny oraz Polaków w kraju
i za granicą.

Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski
Boże, nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony w naszej historii
teraz i na wieki wieków.
Amen
Zebrał: Henryk Glinkowski
Warszawa, dnia 9 maja 2016 r.

