14 KWIETNIA - ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI
Chrzest Polski, a właściwie chrzest przyjęty przez Mieszka I, był bez
wątpienia aktem wiekopomnym. Wprawdzie z wydarzeniem tym wiąże się
wiele niewiadomych: miejsce, szafarz, jak i imię chrzestne księcia,
to jednak decyzja władcy Polan o przyjęciu chrześcijaństwa zaważyła
na całych dziejach państwa, które przyszło mu współtworzyć.
Analizując poszczególne elementy wydarzenia na pierwszy plan
wysuwa się ustalenie daty przyjęcia przez Mieszka chrztu. Niestety, nie
dysponujemy

żadnymi

zapiskami

z

okresu

panowania

pierwszego

historycznego władcy Polski.
Faktu przyjęcia przez niego chrztu nie odnotował nawet w swoim
dziele skrupulatny saski kronikarz Widukind. Jako pierwszy uczynił to
dopiero pół wieku później biskup merseburski Thietmar. Dziejopis ten
jednak notorycznie mylił termin owego wydarzenia, raz mówiąc o nim pod
rokiem 966, w innym zaś miejscu wspominając rok 968 i utworzenie
biskupstwa w Poznaniu. Nie były zgodne w tej dziedzinie i późniejsze
roczniki

pochodzące

z

połowy

XI

w.,

które

podając

lakoniczną

informację: Mesco dux Poloniae baptizatur, umieszczały ją zarówno pod
datą

966,

jak

i

alternatywnymi

jej

odpowiednikami:

965

i

967.

Żmudna praca historyków, jak i mocno zakorzeniona w narodzie polskim
tradycja pozwoliły na określenie terminu chrztu na rok 966.
Odniesienie się natomiast do praktyki chrzcielnej Kościoła umożliwiło
wskazanie hipotetycznej daty dziennej. Tą najprawdopodobniej była
Wielka Sobota, która wtenczas przypadła w dniu 14 IV. Powyższe
ustalenia sprawiły, że dziś powszechnie, i na ogół zgodnie, uznaje się datę
14 IV 966 r. jako moment przyjęcia przez Mieszka I i jego najbliższych
współpracowników chrztu świętego.

Obchody rocznicowe w Polsce
W 2016 r. obchodzono w Polsce 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Było to wydarzenie o charakterze państwowo-religijnym. W tym samym
roku, z uwagi na trwające w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, do Polski
z wizytą przybył papież Franciszek.
Główne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski odbyły się 14 kwietnia
2016 r. w Gnieźnie. Dzień później obchody były w Poznaniu, wraz ze
Zgromadzeniem Narodowym z orędziem prezydenta Andrzeja Dudy
w Poznaniu.
A jak my możemy świętować?
Zachęcam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „wywieś flagę”
(tak jak na 3 maja czy 11 listopada).
To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też
w

trudnym

czasie

pandemii

koronawirusa

nie

pozwoli

o naszych chrześcijańskich korzeniach.
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zapomnieć

