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Chrzest Polski przełomowym 
momentem w dziejach narodu

Chrzest Polski 

Polanie oddawali cześć bóstwom przyrody: Swarożycowi – bóstwu 
ognia i� słońca, Trygławowi – bóstwu urodzaju. To samo czynił ich 
książę Mieszko I�aż do Wielkiej Soboty – 14 kwietnia 966 roku – kiedy 
to przyjął chrzest.

Zbawisz siebie i swoją rodzinę

O� północy Paweł i� Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. 
A�więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzę-
sienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Na-
tychmiast otwarły się wszystkie drzwi i�ze wszystkich opadły 
kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i� zobaczył 
drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i�chciał się zabić, sądząc, 
że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu 
wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażą-
dał światła, wskoczył do lochu i�przypadł drżący do stóp Pawła 
i�Sylasa. A�wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: «Panowie, 
co mam czynić, aby się zbawić?». «Uwierz w�Pana Jezusa – od-
powiedzieli mu – a� zbawisz siebie i� swój dom». Opowiedzieli 
wiec naukę Pana jemu i�wszystkim jego domownikom. Tej sa-
mej godziny w� nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i� natych-
miast przyjął chrzest wraz z�całym swym domem. Dz 16, 25-33

Chrzest możliwością zbawienia

Autor Dziejów Apostolskich opisuje okoliczności, które przyczyniły 
się do przyjęcia chrztu przez strażnika więziennego i jego rodzinę. 
Święty Paweł i Sylas , przekonując go do tej decyzji, przekazali mu 
prawdę o tym, że zawierzenie Chrystusowi i przyjęcie chrztu daje 
możliwość zbawienia.
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Konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I

Zerwanie z�pogańskimi wierzeniami i�przyjęcie chrztu przez pierwsze-
go historycznego władcę Polski Mieszka I�oraz jego dwór było wyda-
rzeniem prowadzącym do usamodzielnienia się narodu polskiego jako 
odrębnego państwa, z�którym odtąd musieli się liczyć inni władcy.
Był to też początek wiernej służby Bogu nowych wyznawców. Nastą-
piło włączenie narodu polskiego do Kościoła powszechnego. Książę 
Mieszko I�zyskał nadprzyrodzone uzasadnienie swej władzy, pomoc 
Kościoła w�organizacji państwa, oparcie w�chrześcijańskim systemie 
prawa międzynarodowego i�możliwość opieki ze strony papieża.
Do Polski zaczęli przybywać duchowni z�innych państw. Zaczęto wzno-
sić kościoły i�klasztory, które z�czasem stały się centrum życia religijnego, 
kulturalnego i�naukowego. Powstawały przy nich pierwsze szkoły.
Polska weszła w�krąg kultury zachodnioeuropejskiej. Przyjęła łacinę 
jako język liturgii i�nauczania, a�także jako język kontaktów między-
narodowych. Dzięki temu możliwe stało się korzystanie z� dorobku 
kultury innych państw.

Chrzest udziałem w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa

Chrzest przyjęty przez Mieszka I�dał początek państwowości polskiej 
i�przyczynił się do włączenia naszego kraju do rodziny narodów chrześ-
cijańskiej Europy. Dzięki przyjęciu chrztu Polacy mają udział w�śmier-
ci i�zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta prawda o�charakterze religijnym 
pozwala przezwyciężać też trudne momenty społeczne i�polityczne.

Niech nasza chrześcijańska tożsamość,
otrzymana łaską chrztu świętego,
będzie dla nas chlubą i nadzieją na zbawienie.

1. Dlaczego mówi się, że Polska ma chrześcijańskie korzenie?
2. Czy można mówić o Polsce i Europie bez ich chrześcijańskich korzeni?

SŁOWNIK
Polanie  – plemię słowiańskie osiadłe w	VIII 
– X wieku nad Wartą, na terenach środko-
wej Wielkopolski; z	tego plemienia wywo-
dzi się dynastia Piastów.

Jan Matejko, Mieszko I, 1890–1892

Chrzest Polski, mural obok katedry 
w�Gnieźnie
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