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Temat: DLACZEGO CHRZEST POLSKI NIE BYŁ STRATĄ, LECZ ZYSKIEM? 

 

• Przypomnienie i pogłębienie wiadomości na temat chrztu Polski, misji św. Wojciecha oraz zjazdu 

gnieźnieńskiego. 

• Zrozumienie wpływu tych wydarzeń na rozwój państwa polskiego oraz ich znaczenia dla Kościoła w 

Polsce. 

•  

1. Modlitwa 
Duchu Święty, proszę Cię:  
– o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

– o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

– o dar Umiejętności, bym umiał w życiu kierować się zasadami tejże wiary, 

– o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

– o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

– o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

– o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża... 

 

2. Przyczyny przyjęcia chrztu – pogadanka 
Przyczyny przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I 

✓ Dążenie do umocnienia pozycji państwa polskiego na 

arenie międzynarodowej (zyskiwalibyśmy nowego 

sprzymierzeńca – Czechy, które zmuszone były w ten 

sposób zerwać sojusz z Wieletami). 

✓ Chęć zapobieżenia izolacji pogańskiej Polski (możliwość 

prowadzenia misji chrystianizacyjnych). 

✓ Ugruntowanie pozycji księcia jako pomazańca Bożego 

(chęć uniezależnienia się od Niemiec). 

✓ Umocnienie jedności kraju i walka z tendencjami 

decentralistycznymi. 

✓ Zamiar usprawnienia administracji państwowej, która została wzmocniona przez wykształconych 

duchownych. 
 

Chrześcijaństwo na ziemiach polskich rozwijało się przez kolejne 30 lat, bez 

znaczących wydarzeń. Sytuacja jednak zmieniła się, gdy na dworze Bolesława 

Chrobrego pojawił się biskup Wojciech z czeskiego rodu Sławnikowicow, 

przyjaciel Ottona III. Wcześniej był biskupem w Pradze, skąd został wypędzony.  

Przez pewien czas przebywał w klasztorze benedyktyńskim w Rzymie, ale papież 

polecił mu wrócić do diecezji lub udać się na misje do pogan. 

 

3. Misja św. Wojciecha – utrwalenie wiadomości z poprzedniej katechezy 
Św. Wojciech przybył na dwór Bolesława Chrobrego. Postanowił zająć się 

chrystianizacją Prusow. Wyruszył w podroż misyjną z przyrodnim bratem 

Radzimem- Gaudentym oraz prezbiterem Boguszą - Benedyktem i już w Gdańsku 

ochrzcił znaczną część mieszkańców. Następnie udali się do Prus (okolice 

Elbląga), gdzie rozpoczęli działalność misyjną. Niestety nie spotkała się ona z 

życzliwym przyjęciem i rozkazano Wojciechowi i towarzyszom opuścić ich tereny. On jednak nie był do 

tego skłonny, wierząc, że uda się kogoś ochrzcić. Po kilku dniach, gdy odpoczywali po Mszy Świętej (było 

to 23 kwietnia 997 r.) przybyło 7 strażników. Wojciecha uderzono w głowę, a następnie odcięto ją i 

zawieszono na palu. Pozostałym pozwolono odejść, by zanieśli tę wieść władcy. Głowę z pala zdjął 

potajemnie i przewiózł do Gniezna nieznany Pomorzanin. Wkrótce potem Chrobry wykupił resztę ciała 

Wojciecha, płacąc za nie tyle złota, ile ważyło, i rozkazał pochować w Gnieźnie. Biskup Wojciech stał się 

pierwszym polskim męczennikiem. Szybko został uznany za świętego, a jego 
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grób odwiedzali ludzie.  

Uroczystość św. Wojciecha obchodzimy 23 kwietnia. Jest on jednym z głównych patronów Polski. 

W marcu 1000 r. do grobu św. Wojciecha przybywa cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Otton III. Po 

modlitwie w katedrze spotkał się z księciem Bolesławem. Wynikiem tego spotkania było utworzenie 

metropolii gnieźnieńskiej – pierwszej metropolii kościelnej w Polsce podległej wyłącznie papieżowi. 

 

4. Wartości chrztu Polski  
Przyjęcie chrześcijaństwa sprawiło, że Polska znalazła w Europie swoje miejsce. Wartości, które przyszły 

na ziemie polskie razem z wiarą w Chrystusa, kształtowały nasz naród, tradycje i spojrzenie na codzienną 

rzeczywistość. Chrześcijaństwo przyniosło wartości, które są dla nas tak oczywiste, że nie zastanawiamy 

się nad nimi. 

Jedną z tych wartości jest małżeństwo monogamiczne. Mieszko miał kilka żon, ale tylko do czasu przyjęcia 

wiary w Chrystusa. To prawo, które przyszło do Polski wraz z chrześcijaństwem i trwa do dziś. 

Rytm naszego życia wskazują wydarzenia liturgiczne, które przeżywamy w ciągu roku. Tak jest ze 

świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy tradycją Wielkiego Postu. One kształtują nasz sposób 

myślenia, świętowania i życia rodzinnego. 

Razem z chrześcijaństwem w Polsce pojawiła się łacina, która przyniosła możliwość zapisywania naszego 

języka i czytania. Bliższą nam czasowo konsekwencją chrztu był wybór Karola Wojtyły na papieża i 

rozsławienie Polski w Europie i na świecie. Fakt, że jesteście teraz na katechezie, też jest skutkiem chrztu 

Mieszka I. Zauważcie, że jedno wydarzenie w 966 r. zaważyło na życiu milionów ludzi przez ponad tysiąc 

lat. 

5. Konsekwencje chrztu Polski w naszym życiu 
Zastanów się: 

– Co w waszym życiu jest konsekwencją chrztu z 966 r.? 

– Jakie zwyczaje w waszych domach są owocem chrztu Polski? 

– Jakie owoce chrztu Polski przyjęliśmy i kontynuujemy jako naród? 

Nasza wiara, religijność są wyrazem kontynuowania decyzji naszych przodków. Wzrastaliśmy w kulturze 

chrześcijańskiej i w nasze życie są włączone wartości przyniesione do Polski przez św. Wojciecha. 

Obecnie w niektórych krajach Europy odchodzi się od wartości chrześcijańskich. Polska trwa przy nich. 

6. Modlitwa – Litania do św. Wojciecha 
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami. 

Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco… módl się za nami. 

Mężu według Serca Bożego… módl się za nami. 

Wierny naśladowco Chrystusa Pana… módl się za nami. 

Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący… módl się za nami. 

U pogan wobec śmierci nieustraszony… módl się za nami. 

Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający… módl się za nami. 

Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący… módl się za nami. 

Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej… módl się za nami. 

Patronie uciśnionych i ubogich ludzi… módl się za nami. 

Zapis do zeszytu 
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Przyjęcie chrześcijaństwa sprawiło, że Polska znalazła w Europie swoje miejsce. Wartości, które przyszły 

na ziemie polskie razem z wiarą w Chrystusa, kształtowały nasz naród, tradycje i spojrzenie na codzienną 

rzeczywistość. Nasza wiara, religijność są wyrazem kontynuowania decyzji naszych przodków o przyjęciu 

chrztu w 966 roku. Wzrastaliśmy w kulturze chrześcijańskiej i w nasze życie są włączone wartości 

przyniesione do Polski przez św. Wojciecha. 


