
„ Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga zbawienia, 

Przez wiarę, w miłości, ku pełni radości.” 

 

Pragniemy podzielić się z Wami radością, jakiej doświadczyliśmy uczestnicząc w 

obchodach 1050 – lecia Chrztu Polski. 16 kwietnia 2016 roku 11 małżeństw z naszej diecezji 

z Domowego Kościoła wraz z  księdzem Tomaszem z Pasłęka, brało udział w obchodach tego 

wspaniałego Jubileuszu. Konferansjerami obchodów jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski 

byli Dorota i Radosław Pazurowie. Na poznańskim Stadionie Inea dziękowaliśmy Bogu za 

dar wiary przekazany przez naszych przodków oraz odnowiliśmy w sobie łaskę chrztu 

świętego. Odkryliśmy, czym zostaliśmy przez Boga obdarowani i do jakiej godności 

wyniesieni w sakramencie chrztu świętego.  

Najpierw usłyszeliśmy kerygmat, czyli podstawową prawdę o Bogu, który nas 

cudownie stworzył, uratował z niewoli grzechu pierworodnego przez zbawczą ofiarę swego 

Syna i posłał do nas Ducha Świętego, aby jednoczył nas we wspólnocie Kościoła. Tę prawdę 

przybliżali nam w świadectwach swojego życia Jan Budziaszek – perkusista ze Skaldów, 

Robert Friedrich z Arki Noego oraz prof. Jan Grosfeld z Uniwersytetu kardynała S. 

Wyszyńskiego.  

Katecheza biskupa Grzegorza Rysia doprowadziła każdego z nas do wyznania, ze Jezus jest  

Panem i Zbawicielem.  

 

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. 

Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem, 

Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. 

Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz co dzieje się w moim sercu. 

Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. 

Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii. 

Teraz z wiarą wybieram Ciebie. 

Jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA, 

Oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował. 

Potrzebuję Ciebie, dlatego otwieram przed Tobą moje serce. 

Nie chcę być niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie.  

Króluj we mnie! 

Zostań ze mną na zawsze! 

Ufam Tobie! 



Amen. 

 

Przyzywaliśmy Ducha Świętego jednocześnie modląc się za naszych braci stojących 

obok nas. Powierzaliśmy ich Jezusowi. Wyraziliśmy naszą wdzięczność za świętych, którzy 

związani są z historią Kościoła na naszych ziemiach. Byli obecni wśród nas w znakach 

chorągwi i relikwii. 

Następnie byliśmy świadkami odnowienia deklaracji Chrztu Świętego pomiędzy 

Kościołami. 

Mieliśmy również możliwość odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych, odpowiadając 

na pytania, które podczas naszego chrztu świętego były postawione naszym rodzicom i 

chrzestnym. Zewnętrznym znakiem odnowy przymierza chrzcielnego było pokropienie nas 

wszystkich wodą święconą. 

 Kulminacyjnym momentem jubileuszu była Eucharystia pod przewodnictwem legata 

papieskiego jego eminencji Kardynała Pietro Parolina – sekretarza stanu stolicy apostolskiej. 

Niesamowitym doświadczeniem była procesja na wejście, kiedy to nie było widać jej końca. 

Kardynałowie, biskupi i kapłani szli w procesji, która sięgała całej długości stadionu.  

Legat papieski w trakcie homilii przywołał słowa papieża Franciszka „Kościół w 

Polsce zawsze utrzymywał więź z narodem, radował się z tymi co się weselą i płakał z tymi, 

którzy płaczą”. Kardynał Pietro Parolin nawoływał nas do nieustannej wdzięczności za 

Mieszka I, dzięki któremu jesteśmy chrześcijanami, a przede wszystkim za św. biskupów 

Wojciecha i Stanisława, św. Maksymiliana Kolbe, św. Faustynę Kowalską oraz św. Jana 

Pawła II – za jego życie i dobro, którego dokonał. Zwrócił też uwagę na to, że Jubileusz 

narodzin Polski do nowego życia, jej chrztu, zbiega się z Rokiem Miłosierdzia ogłoszonego 

przez papieża Franciszka. Zachęcał nas, żeby Rok Miłosierdzia był okazją do zaniesienia 

innym konkretnego znaku miłosierdzia, jaki Pan ma dla każdego z nas. Kardynał Parolin 

przytoczył modlitwę młodzieży lednickiej: 

Panie Jezu Chryste Ciebie wybieram jako swojego Pana i Zbawiciela. Ty Jesteś Boga 

Syn. Tobie oddaję moją przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i wieczność. Tobie oddaję 

moje życie. Ty Jesteś Moją Prawdą teraz i na wieki. 

Homilię zakończył wezwaniem: 

„Odkryjmy na nowo korzenie wiary, aby być w świecie świadkami Zmartwychwstałego 

Chrystusa. Niech się tak stanie.” 

W trakcie Eucharystii byliśmy świadkami udzielenia chrztu św. dwóm dorosłym 

kobietom. Niesamowitym doświadczeniem było odzianie neokatechumenów w białe szaty. 



Widok młodych kobiet w białych szatach pomógł zrozumieć wielkość sakramentu, który 

właśnie się dokonał – obmycie z wszelkiego grzechu. Ochrzczonym kobietom został także 

udzielony sakrament bierzmowania. Przyzywaliśmy Ducha Świętego, który naocznie objawił 

się nam w postaci przelatującej gołębicy w momencie udzielania sakramentu.  

W trakcie procesji z darami do Ołtarza zostały przyniesione także krzyże misyjne dla -

osób z Nowej Ewangelizacji oraz najstarsza księga chrzcielna.  

Nowoochrzczone kobiety w trakcie tej Eucharystii po raz pierwszy przystąpiły także 

do Komunii Świętej.  

W trakcie Eucharystii 16 osób świeckich związanych z Nową Ewangelizacją 

otrzymało błogosławieństwo oraz rozesłanie do posługi misyjnej. 

Chrzest wiąże się z wodą. Nie mogło jej zabraknąć tego dnia. Podczas mszy świętej 

cały czas padał deszcz, który dosłownie obmył nas z tego wszystkiego co jeszcze wymaga 

uzdrowienia w naszym życiu. 

Dziękujemy Ci Panie za ten czas, za dar wspólnoty, za to, że mieliśmy możliwość 

uczestniczenia w tak doniosłym Jubileuszu. Była to jedyna, wyjątkowa i niepowtarzalna 

szansa, z której mogliśmy skorzystać. 

Niech słowa pieśni towarzyszą nam każdego dnia naszego życia. 

 

„ Przez chrzest nas odziałeś, w czystości twej szatę, 

W niej chcemy żyć wiarą w miłości Twej. Amen!” 

         Chwała Panu 

         Ania i Marcin 


