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ROCZNIKI TEOLOGICZNE
Tom LXII, zeszyt 5 – 2015

KS. MAREK CHMIELEWSKI *

DUCHOWO CHRZTU
WEDUG PAPIESKICH ORDZI I PRZEMÓWIE
NA WIATOWYCH DNIACH MODZIEY

BAPTISM’S SPIRITUALITY IN THE LIGHT
OF POPE’S PROCLAMATIONS AND ALLOCUTIONS
ON THE WORLD YOUTH DAYS
A b s t r a c t. Holy pope John Paul II in 1985 initiated the World Youth Days, celebrated
every year in the local Church (parishes and communities) or in different big cities e.g. Rome,
Buenos Aires, Czestochowa, Denver, Paris etc. His successor – pope Benedict XVI wrote about
these meetings, that they were “prophetic initiative which brought rich fruits” and allow young
people to deepen their faith.
Among main topics – although not expressis verbis – is sacrament of baptism as a base of
Christian faith and the source of their apostleship. On that teaching of the popes we can build
the entire spirituality of baptism.
Key words: Baptism, World Youth Days, Pope, Faith, Evangelization.

Wielu, próbujc jako opisa d ugi i niezwyk y pontyfikat w. Jana Paw a II,
jak równie uchwyci wielko jego osoby, nazywa go „papie em soboroKs. dr hab. MAREK CMIELEWSKI, prof. KUL – kierownik Katedry Teologii Duchowo ci
Katolickiej w Instytucie Teologii Duchowo ci KUL; adres do korespondencji: Al. Rac awickie
14, 20-950 Lublin; e-mail:cechem@kul.lublin.pl
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wym”, „papie em maryjnym”, „papie em ró a ca”, „papie em rodzin” itd.
Z pewno ci do tych okre le nale y doda , e w sposób szczególny by on
„papie em m odzie y”. Uzasadnia to fakt, e w 1985 r. zainicjowa masowe
zgromadzenia m odzie y ze wszystkich kontynentów, które szybko przerodzi y si w wiatowe Dni M odzie y. Genezy tych spotka nale y upatrywa
w „Jubileuszu M odzie y”, która spotka a si z Ojcem witym 15 IV 1984 r.
w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Odkupienia. Kolejn okazj do
spotkania Jana Paw a II z licznie zgromadzon m odzie  zarówno na Placu
w. Jana na Lateranie dnia 30 III 1985 r., jak i nazajutrz – w Niedziel Palmow na Placu w. Piotra na Watykanie, by y obchody Midzynarodowego
Roku M odzie y1. Z tych spotka zrodzi a si idea cyklicznych wiatowych
Dni M odzie y, organizowanych co kilka lat w ró nych miejscach na wiecie.
Po mierci w. Jana Paw a II dzie o to kontynuowali jego nastpcy – papie e
Benedykt XVI i Franciszek.

1. FENOMEN WIATOWYCH DNI MODZIEY
Dotychczas odby o si trzydzie ci tego rodzaju spotka , z czego trzyna cie
mia o charakter kilkudniowych ogólno wiatowych zgromadze w ró nych
wielkich miastach Europy i wiata, a pozosta e obchodzone by y zasadniczo
w Niedziel Palmow w ramach Ko cio ów lokalnych: w diecezjach, parafiach
i wspólnotach. Dwadzie cia wiatowych Dni M odzie y odby o si za pontyfikatu w. Jana Paw a II, z czego dziewi to w a nie zgromadzenia ogólnowiatowe. Szacuje si, e we wszystkich ogólno wiatowych zgromadzeniach,
zarówno za pontyfikatu w. Jana Paw a II, Benedykta XVI, jak i Franciszka,
w sumie wzi o udzia oko o 19, 5 mln m odych ludzi. Za rekordowe pod
wzgldem liczebno ci nale y uzna spotkanie w. Jana Paw a II w Manili na
Filipinach w dniach 10-15 I 1995 r., na które z ca ego wiata przyby o oko o
4 mln m odzie y. Nieco mniej, bo oko o 3, 7 mln osób zgromadzi o si na
pla y Copacabana w Rio de Janeiro na XXVIII wiatowych Dniach M odzie y, obchodzonych w dniach 23-28 VII 2013 r.
Ka dego roku w. Jan Pawe II i jego nastpcy zwykle w styczniu kierowali
specjalne ordzie, którego celem jest zaproszenie m odych do udzia u i zaprogramowanie kolejnego wiatowego Dnia M odzie y. Ka de takie wydarzenie

1

Zob. M. CHMIELEWSKI, E. WERON, wiatowe Dni Modziey, w: Leksykon duchowoci
katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 860-863.
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mia o swoje has o, którym jest jakie zdanie z Pisma witego. W nim zawiera si temat i g ówna idea spotkania, które mniej lub bardziej nawizuje do
bie cych wydarze w yciu Ko cio a oraz wiata. Niezale nie od tego stanowi one bardzo spójny program formacyjny m odzie y do dojrza ej wiary
i odpowiedzialno ci za Ko ció i wiat. Ilustruje to poni sze zestawienie:
Numer

Data

Miejsce

Hasło – motto

I

29-31 III 1985

Rzym

?2

23 III 1986

II

11-12 IV 1987

III

27 III 1988

IV

15-20 VIII 1989

V

8 V 1990

VI

10-15 VIII 1991

VII

12 IV 1992

VIII

10-15 VIII 1993

Denver

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości
(J 10, 10)

IX-X

10-15 I 1995

Manila

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

XI

31 III 1996

XII

19-24 VIII 1997

XIII

5 IV 1998

Kościoły lokalne Duch Święty was nauczy (por. J 14, 26 )

XIV

28 III 1999

Kościoły lokalne Ojciec was miłuje (por. J 16, 27)

XV

15-20 VIII 2000

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)

Kościoły lokalne Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! (Mt 21, 9)
Buenos Aires

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)

Kościoły lokalne Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5)
Santiago de
Compostella

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

Kościoły lokalne Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami (J 15, 5)
Częstochowa

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

Kościoły lokalne Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15)

Kościoły lokalne Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)
Paryż

Rzym

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
Kościoły lokalne
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23)

XVI

8 IV 2001

XVII

23-28 VII 2002

XVIII

13 IV 2003

Kościoły lokalne Oto Matka Twoja! (J 19, 27)

XIX

4 IV 2004

Kościoły lokalne Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21)

XX

16-21 VIII 2005

Kolonia

XXI

9 IV 2006

Kościoły lokalne

XXII

1 IV 2007

Kościoły lokalne Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem (J 13, 34)

XXIII

15-20 VII 2008

2

Toronto

Sydney

Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce
(Ps 119, 105)
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami (Dz 1, 8)

W pierwszych latach nie nadawano oficjalnej numeracji spotkaniom m odzie y. T ró nic
wyrównano dopiero w 1995 r., kiedy po czono IX i X wiatowy Dzie M odzie y.
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XXIV

5 IV 2009

Kościoły lokalne Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1 Tm 4, 10)

XXV

28 III 2010

Kościoły lokalne

XXVI

15-21 VIII 2011

Madryt

XXVII

1 IV 2012

XXVIII

23-28 VII 2013

Rio de Janeiro

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28, 19)

XXIX

13 IV 2014

Kościoły lokalne

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie (Mt 5, 3)

XXX

29 III 2015

Kościoły lokalne Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8)

XXXI

26-31 VII 2016

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
(Mk 10, 17)
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Kościoły lokalne Radujcie się zawsze w Panu (Flp 4, 4)

Kraków

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Przegld hase wiatowych Dni M odzie y ukazuje, e sakrament chrztu
nie by dotychczas tematem przewodnim. Równie w tre ci ordzi i przemówie papie e raczej rzadko wprost wzmiankowali o tym podstawowym sakramencie inicjacji chrze cija skiej. Niemniej jednak implicite jest on stale
obecny, zw aszcza u w. Jana Paw a II. Co wicej, kontekst bezpo rednich papieskich wypowiedzi na temat chrztu pozwala mówi o specyficznej duchowo ci chrzcielnej. Wyra a si ona w tym, e sakrament ten jest ród em nowego ycia i wito ci, gdy wszczepia w Chrystusa i Ko ció . Ma to daleko
idce konsekwencje w postaci zaanga owania w misyjne pos annictwo Ko cio a.
w. Jan Pawe w ordziu na VIII wiatowy Dzie M odzie y, który odby
si w Denver w dniach 10-15 VIII 1993 r., wspominajc dotychczasowe
spotkania o charakterze midzynarodowym, podkre li , e „nie maj by konwencjonalnym rytua em, czyli wydarzeniem uzasadnionym przez cykliczne
powtarzanie si; s one raczej odpowiedzi na g bok potrzeb zrodzon w
sercu cz owieka i znajdujc swój wyraz w yciu Ko cio a pielgrzymujcego i
misyjnego”3. Tote pragnieniem Ojca witego by o, aby wiatowe Dni M odzie y sta y si okazj do zatrzymania si i refleksji, „które pozwalaj m odym zastanowi si nad ich najg bszymi pragnieniami, umocni wiadomo
przynale no ci do Ko cio a, a tak e wyznawa z coraz wiksz rado ci i odwag wspóln wiar w Chrystusa ukrzy owanego i zmartwychwsta ego”4.
Wielo poruszonych dotychczas przy tej okazji tematów mo na uj w trzy
grupy: wi z Chrystusem, to samo chrze cijanina jako cz onka Ko cio a
oraz zaanga owanie ewangelizacyjne i misyjne. U ich podstaw jest przede
wszystkim chrzest wity jako niewyczerpane ród o ycia i wito ci.
3
JAN PAWE II, Dziea zebrane, t. IV: Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle,
ordzia na wiatowe dni, Kraków 2007, s. 521.
4
Tam e.
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2. CHRZEST RÓDEM NOWEGO YCIA I WITOCI

Has em wiatowego spotkania m odzie y w Denver w. Jan Pawe II uczyni s owa Chrystusa z Ewangelii Janowej (10, 10): „Ja przyszed em po to, aby
owce mia y ycie i mia y je w obfito ci”, wskazujc tym samym, e wiodcym
tematem bdzie kwestia ycia.
W ordziu przygotowujcym do tego spotkania papie napisa , e „w ka dym jzyku tylko s owo « ycie» w pe ni wyra a to, czego najbardziej pragnie
istota ludzka”. Jednak cz owiek wspó czesny „nie jest zadowolony z ycia, co
znajduje odbicie w wielu wspó czesnych dzie ach literackich i filmowych”.
Szczególnie odczuwaj to ludzie m odzi. Wchodz oni bowiem w samodzielne
ycie, „które jawi im si jako swoista mozaika, z o ona zarówno z fascynujcych obietnic, jak i wielkich niewiadomych”5. Tymczasem propozycja Jezusa,
zawarta w s owach has a VIII wiatowego Dnia M odzie y, zaspokaja wszelkie pragnienia i oczekiwania ludzkiego serca. On bowiem przez ask chrztu
daje pe ni ycia, które jest w Bogu, stwórcy wszystkiego. Jak zaznacza papie , „dziki asce chrztu ju teraz jeste my dzie mi Bo ymi (por. 1 J 3, 1-2).
Jezus wyszed ludziom na spotkanie, uzdrawia chorych i cierpicych, wypdza z e duchy, wskrzesza umar ych. Ofiarowa samego siebie na krzy u,
a potem zmartwychwsta , objawiajc si jako Pan ycia, jako sprawca i ród o
wiecznego ycia”6. A zatem sakrament chrztu, który czyni ka dego cz owieka
dzieckiem Bo ym, daje mu dostp do pe ni ycia w ka dym jego wymiarze.
Temat ten papie rozwija w swoich przemówieniach podczas spotkania
w Denver; m.in. w homilii wyg oszonej podczas Mszy w. ko czcej VIII
wiatowe Dni M odzie y, któr celebrowa 15 VIII 1993 r. w Cherry Creek
State Park, w. Jan Pawe II nazwa je „ witem ycia”7.
Temat ten po rednio powróci w papieskiej refleksji kilka lat póniej przy
okazji XII wiatowych Dni M odzie y, które odbywa y si w Pary u w dniach
19-24 VIII 1997 r. pod has em „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodcie,
a zobaczycie” (por. J 1, 38-39).
Piszc o charakterystycznym dla m odych ludzi entuzjazmie, z jakim poszukuj oni prawdy i mi o ci, oraz o wierze chrze cija skiej, która zaspokaja
potrzeby ludzkiego serca, w. Jan Pawe II w swoim ordziu apelowa , aby nie
lkali si pod a za Chrystusem, zbli y si do Niego i wej z Nim w za5

Tam e, s. 522.
Tam e.
7
Jan Pawe II do modziey (1978-2005). Listy, ordzia, przemówienia, homilie, Pozna
2005, s. 275.
6
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y o . Czynic aluzj do aski chrztu witego, napisa : „Nie bójcie si «nowego ycia», które On wam ofiarowuje: On sam daje wam mo liwo przyjcia
go i praktykowania z pomoc Jego aski i dziki darowi Jego Ducha”. Nastpnie doda : „Odrzu cie powierzchowno i lk! Rozpoznajc w sobie «nowych»
m czyzn i kobiety, odrodzonych dziki asce chrztu, rozmawiajcie z Jezusem
poprzez modlitw i s uchanie s owa; do wiadczajcie rado ci pojednania w sakramencie pokuty; przyjmujcie Cia o i Krew Chrystusa w Eucharystii; przyjmujcie Go i s u cie Mu w braciach”8.
O chrzcie i dope niajcym go sakramencie bierzmowania w. Jan Pawe II
mówi podczas czuwania modlitewnego na hipodromie Longchamp 23 VIII
1997 r. Wychodzc od bie cych czyta liturgicznych na wito w. Bart omieja, skupi uwag na s owach Jezusa adresowanych do Nikodema o potrzebie odrodzenia si z wody i Ducha (por. J 3, 5). Zaznaczy , e aby wej do
Królestwa Bo ego, „trzeba si cz owiekowi narodzi na nowo, nie wed ug
praw cia a, ale wed ug Ducha. Chrzest jest w a nie sakramentem takich narodzin”9. Nastpnie w nawizaniu do wypowiedzi w. Paw a Aposto a z Listu do
Rzymian (6, 3-4) Ojciec wity wyja nia symbolik wody oraz obmycia,
podkre lajc zarazem, e „nie chodzi tutaj tylko o jakie symboliczne zanurzenie w yciu Boga. Chrzest to konkretny i skuteczny znak zanurzenia w mierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa”10. Chrzest jest wic udzieleniem daru ycia i
nie miertelno ci.
Papie zwróci tak e uwag na fakt, e przez chrzest dokonuje si usynowienie ka dego cz owieka w Chrystusie, a zarazem uwolnienie od grzechów:
„Bóg uznaje was za swoje dzieci i przemienia wasze ycie w histori mi o ci
midzy wami a Nim. Upodabnia was do Chrystusa, aby cie mogli wype ni
swoje osobiste powo anie. Przyszed , aby zawrze z wami przymierze, i obdarza was swoim pokojem. yjecie odtd jako dzieci wiat o ci, wiadomi, e
zostali cie pojednani z Nim przez krzy Zbawiciela”11.
W dalszych s owach w. Jan Pawe II przypomnia , e chrzest jest „najpikniejszym darem”, gdy „ju dzisiaj i na ca  wieczno wprowadza nas
w g b Boga, w ycie trynitarne”12. Jest zatem ask i o wieceniem, „odzieniem mocy i doskona o ci”. Przez niego cz owiek zyskuje przebaczenie grzechów i cieszy si ustawiczn obecno ci Boga. „Chrzest jest znakiem, e Bóg
8

JAN PAWE II, Dziea zebrane, t. IV, s. 534.
Jan Pawe II do modziey (1978-2005), s. 328.
10
Tam e.
11
Tam e, s. 329.
12
Tam e.
9
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towarzyszy nam w drodze, e upiksza nasze ycie i przemienia nasz histori
w histori wit”13. A zatem jest narzdziem u wicenia, skoro jednoczy
cz owieka z Bogiem, który jest niewyczerpanym ród em wito ci i aski.
O chrzcie witym i jego powizaniu z bierzmowaniem uczy w. Jan Pawe II w ordziu na XIII wiatowy Dzie M odzie y w 1998 r. Znamienne jest
bowiem to, e prze ywane w rodowiskach lokalnych uroczysto ci Niedzieli
Palmowej pomidzy wiatowymi zgromadzeniami m odzie y w jakim sensie
kontynuuj tematyk wyznaczan przez statio orbis wiatowych Dni M odzie y, a zarazem przygotowuj do nastpnych. Podobnie jest w tym wypadku. Nawizujc do has a przewodniego: „Duch wity nauczy was wszystkiego” (por. J 14, 26), Ojciec wity zauwa y , e „tajemnica Pi dziesitnicy
jako dar Ducha witego ofiarowany ka demu urzeczywistnia si w szczególny sposób w bierzmowaniu, które jest sakramentem chrze cija skiego
wzrastania i duchowej dojrza o ci. Ka dy wierny dostpuje w nim pog bienia
aski chrzcielnej i zostaje w pe ni w czony we wspólnot mesja sk i apostolsk, a zarazem «utwierdzony» w owej za y o ci z Ojcem i z Chrystusem,
która czyni ze wiadka i uczestnika dzie a zbawienia”14.
Na temat u wicajcej roli Ducha witego we chrzcie papie pisa tak e
w ordziu na kolejny wiatowy Dzie M odzie y (1999), równie obchodzony
w Ko cio ach lokalnych. Zgodnie z tematem ordzia: „Ojciec mi uje was”
(por. J 16, 27), które by o zarazem nawizaniem do has a kolejnego etapu
przygotowa do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, niema o miejsca po wici
Bogu Ojcu. Tym, który objawia nam Boga jako Ojca, jest Jezus Chrystus
dzia ajcy w mocy Ducha witego15.
Do kwestii wito ci, u podstaw której jest chrzest wity, Papie M odzie y powróci w ostatnim swoim ordziu na XX wiatowy Dzie M odzie y, który odby si w Kolonii w dniach 16-21 VIII 2005 r., ju pod
przewodnictwem Benedykta XVI. Na kilka miesicy przed mierci wity
napisa , e chrzest jest podstaw ró nych powo a w Ko ciele, zw aszcza powo anie do wy cznej s u by Bogu. „Lecz obok tych powo a do specjalnej
konsekracji jest te powo anie w a ciwe dla ka dego ochrzczonego: to tak e
13

Tam e.
JAN PAWE II, Dziea zebrane, t. IV, s. 540.
15
„Dziki Jego dzie u wi mi o ci, jaka istnieje w onie Trójcy witej, zostaje przeniesiona na relacj Ojca z odkupion ludzko ci: «Ojciec mi uje was!» A czy mo na by poj
t tajemnic mi o ci bez dzia ania Ducha, którego Ojciec wyla na uczniów dziki modlitwie
Jezusa (por. J 14, 16)? Wcielenie Przedwiecznego S owa w czasie oraz narodziny do wieczno ci tych, którzy zostaj w Nie wszczepieni przez chrzest, by yby nie do pomy lenia bez
o ywiajcego dzia ania Ducha witego” (tam e, s. 544).
14
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jest powo anie do wielkiego formatu codziennego ycia chrze cija skiego,
które wyra a si w wito ci (por. NMI 31)”16.
Tak e papie Benedykt XVI, kontynuujc dzie o swego wielkiego poprzednika, w ordziu na XXIII wiatowy Dzie M odzie y 2008, zaplanowany
w Sydney, porusza tematyk chrztu, ujmujc go jednak w zwizku z pozostaymi sakramentami inicjacji chrze cija skiej. Podkre lajc ich nierozerwalny
zwizek, nazwa je „dusz” i „ yciowym oddechem w a ciwego ycia chrze cija skiego”17.
W dalszym cigu swej refleksji papie pisa o chrzcie, bierzmowaniu
i Eucharystii jako pocztku ycia duchowego, którego dokonuje w cz owieku
Duch wity. „Ta prawda o trzech sakramentach, które znajduj si u pocztku naszego bycia chrze cijanami, zosta a by mo e zaniedbana w yciu
wiary nie ma ej liczby chrze cijan, dla których sta y si one gestami dokonanymi w przesz o ci, bez rzeczywistego wp ywu na dzie dzisiejszy, jak korzenie bez soków ycia. Zdarza si, e przyjwszy Bierzmowanie, wielu m odych
oddala si od ycia wiary. S te i m odzi, którzy nawet nie przyjmuj tego sakramentu. A przecie to poprzez sakramenty chrztu, bierzmowania i póniej,
w sposób cig y, Eucharystii, Duch wity czyni nas dzie mi Ojca, bra mi
Chrystusa, cz onkami swojego Ko cio a, zdolnymi do prawdziwego wiadectwa Ewangelii, do wiadczajcymi rado ci wiary” – pisa Benedykt XVI18. Nastpnie zaprosi do refleksji nad tajemnic chrze cija skiej inicjacji i jej zobowizujcym charakterem. „Kto przyj sakramenty chrztu i Bierzmowania,
niechaj pamita, e sta si « wityni Ducha»: Bóg w nim mieszka. Niech bdzie zawsze wiadom tego i niech sprawia, aby skarb, który jest w nim, przyniós owoce wito ci”19.
Zestawiajc wybrane wypowiedzi zarówno w. Jana Paw a II, jak i Benedykta XVI nietrudno dostrzec spójno ich nauczania odno nie do fundamentalnej roli chrztu dla ycia chrze cija skiego i wito ci. Tak samo jest,
gdy chodzi o eklezjaln to samo chrze cijanina, jakiej nabywa on poprzez
ten sakrament.

16
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3. CHRZEST WSZCZEPIENIEM W CHRYSTUSA I KOCIÓ

Omawiajc sakrament chrztu jako ród o u wicenia, nie mo na zapomina , e wszczepia on w Chrystusa, a tym samym w Ko ció jako Jego Mistyczne Cia o. To, oczywi cie, znajduje wyraz w papieskich ordziach i innych wypowiedziach z okazji wiatowych Dni M odzie y.
Szczególnie mocno wyeksponowa to w. Jan Pawe II w ordziu na
V wiatowy Dzie M odzie y, obchodzony w 1990 r. w Ko cio ach lokalnych,
pod has em wzitym z Ewangelii Janowej: „Ja jestem krzewem winnym, wy
latoro lami” (15, 5). W nawizaniu do tych s ów papie zwróci si apelem do
m odzie y: „M odzi ludzie, bdcie ywymi latoro lami w Ko ciele, latorolami, które przynosz obfity owoc!” Od razu te przystpi do wyja nienia,
co oznacza „by yw latoro l w Ko ciele – winnicy”. Wed ug niego, to
„przede wszystkim pozostawa w ywej komunii z Chrystusem krzewem winnym”, gdy „latoro le nie s samowystarczalne, lecz we wszystkim zale  od
krzewu winnego, w nim znajduj ród o swego ycia”20.
Tym yciodajnym wszczepieniem w Chrystusa, które czyni ka dego cz owieka cz onkiem Ko cio a, a zarazem daje mu udzia w yciu aski Bo ej, jest
chrzest wity. A eby by
yw latoro l, to znaczy wiadomym swej
to samo ci cz onkiem Ko cio a, a zarazem twórczo zaanga owanym w jego
pos annictwo, nale y wic rozwija w sobie duchowo chrztu. Zwróci na to
uwag papie , piszc w ordziu: „[…] musicie y rzeczywisto ci chrztu,
ka dego dnia pog biajc komuni z Chrystusem poprzez s uchanie Jego
s owa i postpowanie zgodnie z nim, przez uczestnictwo w Eucharystii i przez
sakrament pojednania, a tak e przez osobist rozmow z Nim na modlitwie”21.
y zatem rzeczywisto ci chrztu oznacza w praktyce uczynienie ze s owa
Bo ego normy ycia, korzystanie z sakramentów, zw aszcza Eucharystii i pokuty, jak równie modlitw, która na by „osobist rozmow z Chrystusem”.
Przywo ujc nauczanie Soboru Watyka skiego II (por. AA 2), Ojciec
wity do tych implikacji chrztu doda podejmowanie obowizków we
wspólnocie Ko cio a i w spo ecze stwie. Z kontekstu wynika, e chodzi tu
g ównie o zaanga owanie o charakterze misyjnym, ka dy bowiem z
ochrzczonych uczestniczy w pos annictwie Chrystusa i Ko cio a, który jest
„komuni misyjn” i jako taka „potrzebuje wielu robotników” (por. Mt 20, 4).

20
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Na odpowiedzialno za Ko ció , a zw aszcza jego ewangelizacyjno-misyjne pos annictwo, które jest konsekwencj chrztu witego, zwróci uwag
papie podczas spotkania z m odzie  w Pary u. W cytowanym przemówieniu
podczas modlitewnego czuwania wieczornego na hipodromie Longchamp
w. Jan Pawe II wypowiedzia s owa, które zas uguj na przytoczenie ich w
wikszym fragmencie: „Macie y jako chrze cijanie po ród swoich braci.
Przez chrzest Bóg daje nam matk – Ko ció , z którym razem wzrastamy duchowo, aby pod a drog wito ci. Ten sakrament w cza nas w pewn spoeczno , czyni nas uczestnikami ycia Ko cio a i daje wam braci i siostry,
których macie kocha , aby by «jednym w Chrystusie» (Ga 3, 18). W Kociele nie ma ju granic; jeste my jednym solidarnym ludem, z o onym
z wielu spo eczno ci, ró nicych si kultur, wra liwo ci, sposobem postpowania, w komunii z biskupami, pasterzami owczarni. Ta jedno jest znakiem
bogactwa i ywotno ci. Po ród tej ró norodno ci troszczcie si przede wszystkim o jedno i bratersk czno , dziki którym mo liwy jest harmonijny
rozwój indywidualny i wzrost ca ej wspólnoty”22.
Jak wa ne dla papie a by o to przes anie, zdaje si wiadczy fakt, i w
konkluzji homilii we Mszy witej na zako czenie XII wiatowego Dnia
M odzie y w Pary u raz jeszcze powiedzia o odpowiedzialno ci za Ko ció i
jego misj: „Trwajcie w przebaczeniu i pojednaniu. Dawajcie wiadectwo o
Ewangelii! Jako aktywni i odpowiedzialni cz onkowie Ko cio a bdcie
uczniami i wiadkami Chrystusa, który objawia Ojca, trwajcie w jedno ci
Ducha, który daje ycie!”23.
Podobnie jak w. Jan Pawe II tak równie papie Benedykt XVI tajemnic
chrztu witego rozpatrywa w cis ym zwizku z bierzmowaniem i Eucharysti. Te bowiem rzeczywisto ci, nie bez racji zaliczane do sakramentów inicjacji chrze cija skiej, ci le s ze sob powizane nie tylko w odniesieniu do
tego, kto je przyjmuje, ale tak e wzgldem Ko cio a.
Papie wspomnia o tym w ordziu na XXIII wiatowy Dzie M odzie y,
które zapowiada o spotkanie w Sydney w dniach 15-20 VII 2008 r. Czytamy
tam midzy innymi, e przez chrzest stajemy si cz onkami Ko cio a, natomiast dope niajce go „bierzmowanie daje nam specjaln si , aby wiadczy
i chwali Boga ca ym naszym yciem (por. Rz 12, 1); czyni nas wewntrznie
wiadomymi naszej przynale no ci do Ko cio a, Cia a Chrystusa, którego
wszyscy jeste my ywymi cz onkami, solidarni jedni z drugimi (por. 1 Kor 12,
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12-25). Pozwalajc si prowadzi Duchowi witemu, ka dy ochrzczony mo e
wnie w asny wk ad w budowanie Ko cio a dziki charyzmatom, jakie On
daje, gdy «ka demu objawia si Duch dla wspólnego dobra» (1 Kor 12, 7)”24.
Te s owa uzasadniaj zapowied zbiorowego odnowienia przyrzecze chrztu
witego i bierzmowania, jakie mia o dokona si podczas lipcowego spotkania
w Sydney.
Na cis y zwizek sakramentów inicjacji chrze cija skiej w odniesieniu do
Ko cio a zwróci uwag Benedykt XVI midzy innymi podczas Mszy witej,
ko czcej XXIII wiatowe Dni M odzie y na hipodromie Randwick w Sydney dnia 20 VII 2008 r., podczas której udzieli sakramentu bierzmowania
pewnej grupie m odzie y. Zanim to nastpi o, w homilii zaznaczy , e ci, którzy zostan bierzmowani, otrzymaj „piecz ” daru Ducha witego i zostan
pos ani, by byli wiadkami Chrystusa. „Co to znaczy otrzyma «piecz » Ducha witego? – pyta retorycznie. – Znaczy otrzyma trwa e znami, ulec nieodwracalnej przemianie, sta si nowym stworzeniem. Dla tych, którzy ten dar
otrzymali, nic nie mo e by ju takie jak przedtem! By «ochrzczonym»
w jednym Duchu znaczy by rozpalonym Bo  mi o ci. By «napojonym»
Duchem (por. 1 Kor 12, 13) – znaczy by pokrzepionym piknem zamys u
Pana w stosunku do nas i wiata i samemu sta si duchowym pokrzepieniem
dla innych. By naznaczonym «pieczci Ducha» – to znaczy nie ba si
stawa po stronie Chrystusa pozwalajc, by prawda Ewangelii przenikn a
nasz sposób widzenia, my lenia i dzia ania, kiedy pracujemy dla zwycistwa
cywilizacji mi o ci”25.
O cis ym zwizku sakramentów inicjacji chrze cija skiej w odniesieniu
do rzeczywisto ci Ko cio a mo emy przeczyta midzy innymi w ordziu
Benedykta XVI na XXIV wiatowy Dzie M odzie y, obchodzony w 2009 r.
Pisze on: „Jak wiecie, szczytem i centrum ycia i misji ka dego wierzcego
i ka dej wspólnoty chrze cija skiej jest Eucharystia, sakrament zbawienia,
w którym Chrystus staje si obecny i daje jako pokarm duchowy na ycie
wieczne swoje Cia o i Krew. Tajemnica rzeczywi cie niewypowiedziana!
Wokó Eucharystii rodzi si i wzrasta Ko ció , wielka rodzina chrze cijan,
w któr wchodzi si poprzez chrzest i odnawia nieustannie dziki sakramentowi Pojednania. Ochrzczeni nastpnie, poprzez Bierzmowanie, zostaj utwier-
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dzeni przez Ducha witego, aby y jako prawdziwi przyjaciele i wiadkowie
Chrystusa […]”26.
Temat wkorzenienia chrze cijanina w Chrystusa i Ko ció poprzez sakramenty inicjacji chrze cija skiej, zw aszcza przez chrzest, powróci w ordziu
na XXIV wiatowy Dzie M odzie y, który by obchodzony z udzia em
Benedykta XVI w dniach 15-21 VIII 2011 r. w Madrycie. Nawizujc do
has a: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7),
papie napisa , e „[…] nasza osobista wiara w Chrystusa, zrodzona w dialogu
z Nim, z czona jest z wiar Ko cio a – nie jeste my wierzcymi samotnie,
lecz przez chrzest jeste my cz onkami tej wielkiej rodziny, i to w a nie wiara
wyznawana przez Ko ció daje pewno naszej osobistej wierze”. Nale y zatem
dzikowa Bogu za dar Ko cio a, gdy „on pozwala nam postpowa
w pewno ci wiary, która daje nam prawdziwe ycie (por. J 20, 31)”27. Na potwierdzenie tej tezy papie odwo ywa si do historii Ko cio a, która daje liczne
dowody na to, jak wici i mczennicy czerpali si  z wiary wyznawanej
w jedno ci z Ko cio em, którego cz onkami stali si przez chrzest wity.

4. APOSTOLSTWO KONSEKWENCJ CHRZTU WITEGO

Poniewa Ko ció – jak zauwa y w. Jan Pawe II w ordziu na V wiatowy Dzie M odzie y 1990 r., jest „komuni organiczn, w której ka dy ma
w asne miejsce i w asne zadanie”, dlatego ludzie m odzi mog i powinni
anga owa si w jego ycie. Papie , zwracajc si do m odych, przypomina ,
e to ich miejsce w Ko ciele jest bardzo wa ne. Jak zaznaczy , chodzi zw aszcza o ewangelizacj, która „potrzebuje was w sposób szczególny, potrzebuje
waszej energii, waszej autentyczno ci, waszej pe nej entuzjazmu woli wzrastania, wie o ci waszej wiary”28.
Nawizujc do wydanej dwa lata wcze niej adhortacji Christifideles laici
o roli wieckich w Ko ciele i wiecie (nr 16), Ojciec wity wzywa m odych:
„Z hojno ci w a ciw m odo ci i bez zastrze e oddajcie w s u b Ko cio owi wasze m ode talenty. Zajmijcie w nim w asne miejsce – tych, którzy s nie
tylko przedmiotem troski duszpasterskiej, ale nade wszystko aktywnymi
26
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uczestnikami jego misji. Ko ció nale y do was, wicej – wy jeste cie Ko cioem! Ko ció ze swej strony ma wam, m odym, wiele do ofiarowania”29.
Dla ochrzczonych uprzywilejowanym miejscem zarówno anga owania si
w ycie Ko cio a-Bo ej Winnicy, jak i odkrywania jego tajemnicy, s – wed ug papie a – stowarzyszenia, ruchy i ró ne m odzie owe wspólnoty ko cielne. Ze wzgldu na ich liczebno i dynamik mówi si o „nowej epoce zrzesze ” w Ko ciele (por. ChL 29). wity widzi w nich „ogromne bogactwo
i cenny dar Ducha witego, który nale y przyj z wdziczno ci”. Konsekwencj chrztu witego jest wic w czenie si w te charyzmatyczne
struktury Ko cio a. Oprócz tego potrzeba ewangelicznego radykalizmu na drodze powo ania kap a skiego i zakonnego. Przy okazji papie wspomnia o powo aniu wieckich prowadzcych w wiecie ycie konsekrowane, czyli o instytutach wieckich.
Do tematu zaanga owania m odzie y w ewangeliczno-misyjne pos annictwo Ko cio a w. Jan Pawe II powróci dwa lata póniej w ordziu na VII
wiatowy Dzie M odzie y, który w roku 1992 prze ywany by w parafiach
i wspólnotach lokalnych. Jego has em by y s owa: „Idcie na ca y wiat i g o cie Ewangeli” (Mk 16, 15), które nawizywa y do tematyki podejmowanej
w ramach poprzedniego wiatowego Dnia M odzie y, obchodzonego w dniach
10-15 VIII 1991 r. na Jasnej Górze. Skoro bowiem udzielony we chrzcie witym dar Ducha witego czyni cz owieka dzieckiem Bo ym, to tym samym
pobudza go do ewangelizacji. „W chrze cija skim powo aniu mie ci si bowiem
równie misja” – stwierdzi papie 30. W ten sposób nawiza do soborowego
dekretu Ad gentes o dzia alno ci misyjnej Ko cio a, w którym czytamy, e
„Ko ció z natury jest wspólnot misyjn” (nr 2). Oznacza to, e jest on nieustannie zwrócony ku misyjnemu zadaniu, jakie otrzyma od Ducha witego
w dniu Zielonych wit. Wskutek tego równie powo anie chrze cija skie jest
ukierunkowane na apostolat, zw aszcza na ewangelizacj i misj – uczy papie
w omawianym tu ordziu. Wobec tego „Chrystus wzywa ka dego ochrzczonego, aby sta si Jego aposto em we w asnym rodowisku i w wiecie”31.
Kontynuacj tej my li znajdujemy w ordziu przygotowujcym do wiatowego Dnia M odzie y w Manili na Filipinach, który odby si w dniach 10-15
I 1995 r. Jego tematem przewodnim papie uczyni s owa: „Jak Ojciec mnie
pos a , tak i Ja was posy am” (J 20, 21). W ordziu tym, po nakre leniu panoramy dotychczas odbytych wiatowych spotka z m odzie , Ojciec wity
29
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zauwa y , e „raz jeszcze m odzi ca ego wiata gromadz si na wezwanie
Jezusa Chrystusa, który jest centrum naszego ycia, korzeniem naszej wiary,
uzasadnieniem naszej nadziei i ród em naszej mi o ci. Przez Niego powo ani,
m odzi ca ego wiata zastanawiaj si nad swoim udzia em w nowej ewangelizacji, która jest kontynuacj misji powierzonej aposto om i w której powinien uczestniczy ka dy chrze cijanin na mocy chrztu i przynale no ci do
wspólnoty Ko cio a”32.
Znamienne w tych s owach jest podkre lenie nie tylko zobowizania do
dzie a ewangelizacji, jakie spoczywa na ka dym wierzcym w Chrystusa, ale
tak e róde tego zobowizania, jakim jest chrzest wity.
W dalszym cigu swoich rozwa a Jan Pawe II zaznaczy , e Pascha, jako
centralna tajemnica naszej wiary, jest ród em powo ania i wysi ku misyjnego
ca ego Ko cio a. Uczestniczymy za w niej poprzez ask chrztu witego,
który ka dego, kto go przyjmuje, czyni nowym cz owiekiem. Std p ynie imperatyw, jaki papie wyrazi w s owach: „Musimy sta si nowymi ludmi,
odrzucajc starego cz owieka, którego nosimy w sobie, i pozwoli , by do g bi
odnowi a nas moc Ducha Pa skiego. Ka dy z nas jest pos any do wiata,
zw aszcza do swoich rówie ników, aby wiadectwem ycia i czynów g osi
ewangeliczne ordzie pojednania i pokoju” (nr 5).
O potrzebie apostolskiego zaanga owania w Ko ciele jako konsekwencji
chrztu witego w. Jan Pawe II mówi tak e podczas spotkania z m odzie 
diecezji rzymskiej w Niedziel Palmow dnia 5 IV 2001 r. Na zako czenie
przemówienia powiedzia midzy innymi: „Nie lkajcie si, m odzi stra nicy
poranka nowego tysiclecia, podejmowa swoich zobowiza misyjnych,
które wyp ywaj z waszego chrztu i bierzmowania. Je li za Chrystus wzywa
was, by cie s u yli Mu z jeszcze wikszym oddaniem przez kap a stwo lub
szczególn konsekracj, ofiarnie idcie za Nim”33.
Jeszcze raz o znaczeniu chrztu jako ródle odpowiedzialno ci za apostolsk
misj Ko cio a wity pisa w ordziu przygotowujcym XXVII wiatowy
Dzie M odzie y, zwo any na 23-28 VII 2002 r. do Toronto. Rozwa ajc temat
przewodni, zaczerpnity ze s ów Jezusa: „Wy jeste cie sol ziemi, wy jestecie wiat em wiata” (por. Mt 5, 13-14), papie t umaczy , e to „bycie sol”,
która s u y do przyprawiania po ywienia i dodawania mu smaku, „ma nam
przypomina , e przez chrzest ca a nasza istota zosta a g boko przemieniona,
poniewa zosta a «przyprawiona» nowym yciem pochodzcym od Chrystusa
32
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(por. Rz 6, 4). Sol, dziki której to samo chrze cija ska nie traci swojej
natury, nawet w rodowisku mocno zlaicyzowanym, jest aska chrztu, która
nas odrodzi a i sprawi a, e yjemy w Chrystusie i jeste my w stanie podj
Jego wezwanie […]”34.
Temat apostolskiego zaanga owania m odych jako konsekwencji przyjcia
chrztu podejmowali nastpcy w. Jana Paw a II.
Papie Benedykt XVI pisa o tym w ordziu na wiatowy Dzie M odzie y
2009, który obchodzony by w parafiach pod has em „Z o yli my nadziej
w Bogu ywym” (1 Tm 4, 10). Zgromadzenie to odbywa o si w Roku w.
Paw a Aposto a, dlatego papie jego osob da za przyk ad, stwierdzajc, e
po niezwyk ym spotkaniu z Chrystusem pod Damaszkiem (por. Dz 9, 3-5)
i przyjciu chrztu, ycie Szaw a radykalnie si zmieni o. Sta si aposto em
Ewangelii, gdy „na drodze do Damaszku zosta wewntrznie przemieniony
przez Mi o Bo  spotkan w osobie Jezusa Chrystusa. […] Z prze ladowcy
sta si wic wiadkiem i misjonarzem; zak ada wspólnoty chrze cija skie
w Azji Mniejszej i w Grecji, przemierzajc tysice kilometrów i stawiajc czo a
wszelkiego rodzaju trudom, a po mcze stwo w Rzymie. Wszystko z mi o ci
do Jezusa”35.
Do tego tematu Benedykt XVI powróci w ordziu na jubileuszowy, XXV
wiatowy Dzie M odzie y w roku 2010, który równie obchodzony by
w Ko cio ach lokalnych pod has em: „Nauczycielu dobry, co mam czyni , aby
osign ycie wieczne?” (Mk 10, 17). Z ca ego g bokiego rozwa ania fragmentu Ewangelii o spotkaniu Jezusa z m odzie cem – ulubionej perykopy w. Jana
Paw a II – na uwag zas uguj s owa: „Na przyk adzie wielu uczniów Chrystusa, równie wy, drodzy przyjaciele, przyjmijcie z rado ci zaproszenie do
na ladowania Chrystusa, aby y intensywnie i owocnie na tym wiecie.
Poprzez Chrzest, istotnie, wzywa On ka dego do na ladowania Go w konkretnych dzie ach, do mi owania Go ponad wszelkie rzeczy i do s u enia Mu
w braciach”. Apelujc o to, zaznaczy jednocze nie, e Chrystus stale powouje do s u by w Ko ciele. On „nie mczy si nigdy, aby kierowa swe spojrzenie mi o ci i wzywa do bycia Jego uczniami”36.
Równie przygotowujc m odzie do spotkania w Rio de Janeiro, które
mia o miejsce w dniach 23-28 VII 2013 r. w ramach XXVIII wiatowego Dnia
34
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M odzie y z udzia em papie a Franciszka, obchodzonego pod has em: „Idcie
wic i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), Benedykt XVI pisa w swoim
ordziu o konieczno ci podejmowania dzie a nowej ewangelizacji, która wyrasta ze chrztu i do chrztu prowadzi. W nawizaniu do nakazu Chrystusa, zawartego w ha le tegorocznego wiatowego Dnia M odzie y, napisa , e „ rodki,
jakimi dysponujemy, aby «naucza », to g ównie chrzest i katecheza”. Wobec
tego papie kaza m odzie y postawi sobie mia e pytanie: „Czy mia em
odwag zaproponowa chrzest m odym, którzy go jeszcze nie otrzymali? Czy
zaprosi em kogo , by pod a drog odkrycia wiary chrze cija skiej?”37.
Ewangelizacja wychodzi zawsze od spotkania z Panem Jezusem, którego
otrzymali my na chrzcie witym i zarazem jest prowadzeniem innych do
spotkania z Nim, aby zostali przez Niego „zdobyci”. „Im bardziej znamy
Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go g osi – napisa Benedykt XVI – Im
wicej z Nim rozmawiamy, tym bardziej pragniemy o Nim mówi . Im bardziej
jeste my przez Niego zdobyci, tym bardziej chcemy innych prowadzi do
Niego. Przez chrzest, który rodzi nas do nowego ycia, zamieszkuje w nas
Duch wity oraz rozpala nasz umys i nasze serce: to On prowadzi nas do
poznania Boga i do nawizywania coraz g bszej przyjani z Chrystusem”38.
Z zebranych tu refleksji na temat chrztu wynika, e jako ród o aski i mocy
Ducha witego, uzdalnia on chrze cijanina do ewangelizacji, to jest do dawania s owem i yciem wiadectwa o osobistym do wiadczeniu Chrystusa.

*
Papie Benedykt XVI, w ordziu na jubileuszowy – XXV wiatowy Dzie
M odzie y w roku 2010, dokonujc midzy innymi krótkiego podsumowania
dotychczasowych wydarze tego typu, przypomnia , e zapocztkowa je w.
Jan Pawe II. Przy okazji zauwa y , e „by a to prorocza inicjatywa, która
przynios a obfite owoce, pozwalajc nowym pokoleniom chrze cijan spotyka
si, s ucha S owa Bo ego, odkrywa pikno Ko cio a i prze ywa mocne
do wiadczenia wiary, które doprowadzi y wielu do decyzji ca kowitego oddania si Chrystusowi”39.
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Jednym z wa nych tematów, jakie przewija y si w rozwa aniach zwizanych z tymi spotkaniami, by sakrament chrztu witego. W wietle papieskich
wypowiedzi, jest on u podstaw chrze cija skiej to samo ci i dzia ania. Zakorzenia bowiem w Chrystusie i Ko ciele, dlatego te zobowizuje do nieustannego podejmowania apostolstwa we wspó czesnym wiecie. I jest to szczególne
zadanie ludzi m odych.

DUCHOWO CHRZTU WEDUG PAPIESKICH ORDZI I PRZEMÓWIE
NA WIATOWYCH DNIACH MODZIEY
Streszczenie
W 1985 r. Ojciec wity Jan Pawe II zainicjowa wiatowe Dni M odzie y, witowane
nastpnie co roku w Ko ciele lokalnym (parafie i wspólnoty) lub w ró nych wielkich miastach
(Rzym, Buenos Aires, Czstochowa, Denver, Pary itd.) Jego nastpca, papie Benedykt XVI
napisa o tych spotkaniach, e by y one „prorocz inicjatyw, która przynios a obfite owoce”
i pozwoli y m odym ludziom pog bi wiar. W ród wielu tematów podjtych podczas owych
Dni jest – cho nie expressis verbis – obecny temat sakramentu chrztu jako podstawy wiary
chrze cija skiej i ród o pos annictwa apostolskiego. Na tym nauczaniu mo na budowa ca 
duchowo chrztu.
Sowa kluczowe: chrzest, wiatowe Dni M odzie y, papie , wiara, ewangelizacja.

