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od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
W kwietniu świętować będziemy centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu

Polski. W przeżywaniu tych doniosłych chwil pomoże nam lektura naszego
miesięcznika, zawierającego treści związane z tematyką tego Jubileuszu.

Tekst Rok Pański 965 to fragment opisujący początki naszej historii jako
pogańsko-chrześcijańskiego państwa, zaczerpnięty z Roczników czyli kronik
sławnego Królestwa polskiego ks. Jana Długosza. Historyk opisuje, jak Mie-
czysław, książę polski, wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego, i przyjął
wiarę katolicką wraz z całym królestwem, zniweczywszy bożyszcza. Nato-
miast jezuita ks. Jan Ożóg w refleksji 1050. rocznica Chrztu Polski dzieli się
swoimi wspomnieniami i doświadczeniem kapłańskim z obchodów Mille-
nium Chrztu naszej Ojczyzny. Od sędziwego zakonnika dowiemy się o wiel-
kim entuzjazmie, jaki towarzyszył wiernym podczas tych kościelnych obcho-
dów w Polsce przygniecionej ciężarem komunizmu. Wszystkich Członków
Apostolstwa Modlitwy i Czytelników PSJ autor tejże refleksji serdecznie za-
chęca do modlitwy, abyśmy dzisiaj w laicyzującym się świecie potrafili ujrzeć
światło spływające na nas z tamtej historycznej chwili i abyśmy tym światłem
i w tym świetle żyli.

Krajowy dyrektor AM w artykule Chrzest święty programem życia uka-
zuje, jak ten pierwszy sakrament ofiarowany nam w Kościele jednoczy nas
z Chrystusem, ze wspólnotą wierzących, stawia zadania i zobowiązuje do
świętości życia.

Zapraszam także do przeczytania artykułów: Trud nawrócenia, Ewan-
gelia w świecie nowoczesnych mediów, Uczynki wyobraźni miłosierdzia,
Wychowawczyni w służbie Królestwa Bożego, Serce miłosierne i Patrio-
tyczne obrazki.

Jak co miesiąc w stałych naszych rubrykach komentarze do papieskich
intencji i do niedzielnych Ewangelii, świadectwo, porada duszpasterska, opo-
wiadanie dla dzieci i krzyżówka.

Wszystkim życzę miłej lektury i owocnej modlitwy dziękczynienia za
Chrzest Polski i za nasz chrzest. Zapraszam do odwiedzin naszych stron:
www.poslaniec.co oraz www.ampolska.co i Facebooka. Prenumerujcie i czy-
tajcie nasz miesięcznik! fo
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6

Za namową mężów katolickich i po-
bożnych Mieczysław (…) wysłał swatów
do księcia Czech, Bolesława, rodzonego
brata i zabójcy św. Wacława, aby prosili
dla niego o jego córkę Dąbrówkę na je-
dyną i prawowitą żonę. Książę Bolesław
odpowiedział, że nie odrzuciłby tak zna-
komitego i niepospolitego zięcia, gdyby
ów porzucił pogańskie obyczaje i przyjął
zasady świętej wiary katolickiej, inaczej
bowiem nigdy, w żaden sposób nie wyda
swej córki za księcia pogańskiego, czciciela
bogów; tak samo odpowiedziała księż-
niczka Dąbrówka dostojnikom i posłom
Mieczysława, kiedy ją pytali o zamierzo-
ny związek: że nie przystoi jej, chrześci-
jance, poślubić bałwochwalcę, skoro jed-
nak Mieczysław książę Polski porzuci
szpetne bożyszcza i odrodzi się wodą
chrztu, nie odmówi pójścia za niego.

Kiedy odpowiedź ta doszła do Pol-
ski, książę Polski Mieczysław zebrawszy
liczną radę, pytał się, co mu należy czy-
nić, a wobec różnych zdań swoich wiel-
możów, spodobało mu się rzecz przeło-
żyć na dzień następny. Ale nocy następ-
nej Opatrzność Boska, ulitowawszy się
nad utrapieniem długo błądzących Po-
laków, natchnęła podczas spoczynku
księcia Polski Mieczysława i większość
jego doradców i poleciła im władczym
rozkazem, aby postawionego sobie wa-
runku nie zlekceważyli i aby zapewnili
odtąd szczęście królestwu przez przyję-
cie wiary. Poruszyło to objawienie i księ-
cia Polski, i dostojników i zgodnie po-
wzięli uchwałę o przyjęciu religii chrze-
ścijańskiej.

Po wysłaniu licznych poselstw do
Czech i po usunięciu przez swatów
wszelkich trudności oraz zaświadczeniu
i wyraźnym zapewnieniu, że ich książę fo
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Rok Pański 965
Mieczysław książę polski wziął za żonę
Dąbrówkę córkę księcia czeskiego i przyjął
wiarę katolicką wraz z całym królestwem,
zniszczywszy bożyszcza.

nie tylko sam, ale cały naród polski, wy-
uczony doskonale artykułów wiary, obmy-
ty będzie wodą chrztu, książę Bolesław
potwierdził zamierzony związek i oddał
posłom księcia Polski Mieczysława cór-
kę swą Dąbrówkę, dziewicę szlachetną

i zacnych obyczajów, z posagiem i wy-
prawą godnymi zarówno dającego, jak
przyjmującego, aby ją poślubili wymie-
nionemu Mieczysławowi, księciu Polski.

W Polsce było wielu książąt, dostoj-
ników i wielmożów, którzy mocno od-
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historia

radzali przyjęcie wiary chrześcijańskiej,
jedni mówili że wiara chrześcijan jest
podejrzana, inni że jej przepisy będą za
trudne, inni, że nie jest dobrze pogardzić
dobrodziejstwem tradycji ojcowskiej i wol-
ne karki zginać pod jarzmo wiary dotąd
nieznanej. Te jednak i inne liczne sprze-
ciwy łatwo rozwikłała Opatrzność Boska,
która darzy zbawieniem królów, ulito-
wawszy się nad udręką długo błądzących
Polaków, natchnęła ich zgodą i czcią dla
chrześcijańskiej religii, aby nie stali się
przedmiotem pogardy Czechów i innych
ludów, gdyby ją odrzucili.

Dziewicę Dąbrówkę odprowadziło
wraz ze swatami księcia Mieczysława wie-
lu możnych i rycerzy czeskich wielkim
kosztem i z wielką okazałością; wiozła ze
sobą posag i wyprawę rzadkie i niepospo-
lite, aby były równe i godne zarówno te-
ścia, jak i zięcia; wyszli naprzeciw niej
książę Mieszko ze swoimi baronami

i dostojnikami polskimi, jako też wszyst-
kie stany i wjazd jej przyjęto wspaniale i z
dostojną czcią; dla uczczenia jej przybyły
do Gniezna z rozkazu księcia najznako-
mitsze matrony i dziewice polskie, przy-
strojone w klejnoty, złoto, srebro i inne
ozdoby. Po niewielu dniach książę Mie-
czysław, pouczony dostatecznie o arty-
kułach prawowitej wiary i jej obrządku
przez mężów pobożnych i wiodących pu-
stelnicze życie w jego kraju, których spe-
cjalnie przyzywał, wyrzekł się ciemności
dawnego błędu, przyjął wraz z najznako-
mitszymi rycerzami i baronami, i naj-
przedniejszymi [przedstawicielami] miast
Polski zasady najzbawienniejszej, pra-
wowitej religii katolickiej, uświęcił po-
czątki swojego nawrócenia z ciemności
zabobonu na światło wiary w wodzie
chrztu, przyjął w Gnieźnie chrzest świę-
ty i złożywszy w falach odnowienia daw-
ne grzechy, odrodził się w nowej niewin-ilu
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ności duszy i dziecięctwie żywota, zmy-
wając w chrzcielnicy ślady zarówno uczyn-
ków, jak bożyszcz, powołany z ciemnej za-
mierzchłej ślepoty bałwochwalstwa do
poznania i czystości prawowitej wiary
i religii, a światłem tejże wiary roznie-
ciwszy światło przyrodzonego rozsądku,
którego mu Najwyższy udzielił; oświe-
cony za łaską św. Ducha, odrodził się
z wody i z ducha i zarzuciwszy dawne
imię Mieszko, jako barbarzyńskie, prze-
zwał się Mieczysławem (…).

Książę Mieczysław, przyjąwszy sa-
krament chrztu, tego samego dnia dostą-
pił innego sakramentu według obrząd-
ku katolickiego – poślubił dziewicę Dą-
brówkę (...). Od tej pory cały kraj polski
wszedł w służbę świętej wiary katolickiej
i dzięki najgorliwszym staraniom księ-
cia Mieczysława i jego żony Dąbrówki
Polacy oświeceni zostali łaską Bożą świa-
tłem wiary, wtedy kiedy siadał na kate-

drze Piotrowej Leon VIII narodowości
rzymskiej, który w tym samym roku od-
szedł od spraw ziemskich i nastąpił po
nim jako wikariusz Chrystusa zgodnie
wybrany Stefan VII, narodowości nie-
mieckiej; według innych Jan XIII (...).
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historia

Następnie książę Polski Mieczysław
najsurowiej rozporządził za powszechną
zgodą wielkich baronów i szlachty pol-
skiej, aby zniszczono bożyszcza i podobi-
zny fałszywych bogów, by świątynie od-
dano płomieniom; ich czciciele skazani
byli na utratę majątku i ścięcie głowy. Nie
tylko poszczególne obrzędy, uroczystości
i święta, w czasie których cześć oddawano
bożkom, ale i wszystkich wróżów, zakli-
naczy i wieszczów wywołał i wyrugował
z kraju, zakazał odprawiania publicznie
czy prywatnie wielkich igrzysk urządza-
nych na cześć bogów; nie jest bowiem Bóg
nasz, jak bogowie pogan, o których lud
polski sądził, że ich ułagodzi igrzyska-

mi, oklaskami, nieprzystojnymi ruchami
i tysiącem innych rodzajów bezbożności.

Najszczęśliwszy zaiste i miły Bogu
[był] książę, który pierwszy związał kraj
polski z prawowitą wiarą i z ciałem
świętego Kościoła przez poznanie praw-
dy i porzucenie bóstw. A ponieważ pra-
wie we wszystkich miastach, miastecz-
kach i znaczniejszych wsiach Polski za-
chowywano posągi bogów i bogiń i święte
gaje, które niszczono i łamano wolniej,
niż opiewał rozkaz księcia Mieczysława,
więc później, Mieczysław naznaczył na
rozbicie i zniszczenie ich we wszystkich
stronach Polski dzień 7 marca. Kiedy ten
nadszedł, każde miasto i każda wieś zmu-
szone były rozbijać wizerunki swoich bo-
gów, a potłuczone, wobec tłumów obojga
płci topić w jeziorach, błotach i bagnach
i zarzucać je kamieniami; podczas tego
czciciele bogów i bogiń, ci zwłaszcza, dla
których były te świętości źródłem zarob-
ku, głęboko żalili się i płakali, nie śmieli
jednak zmienić czegokolwiek z obawy
przed książęcymi urzędnikami (…).

z Roczników czyli Kronik sławnego
Królestwa Polskiego Jana Długosza
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