W tysiącletnią rocznicę chrztu Polski

Opracowanie merytoryczne: prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr Rafał Łatka, prof. Jan Żaryn
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Przygotowania do obchodów
milenijnych w Polsce
Przygotowania do obchodów milenijnych w kraju
trwały od maja 1957 roku, kiedy to decyzją prymasa
Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozpoczęła
się w Kościele rzymskokatolickim w Polsce realizacja programu Wielkiej Nowenny. Przez kolejne dziewięć lat (1957-1966) Episkopat Polski, duchowieństwo
i wierni w parafiach, bądź aktywni w duszpasterstwach stanowo-zawodowych, przeżywali zmieniające się w cyklu rocznym kolejne strofy przyrzeczenia
jasnogórskiego z 26 sierpnia 1956 roku, opracowanego w 300-rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana
Kazimierza przez internowanego wówczas prymasa
Polski. Punktem odniesienia przygotowań milenijnych i osią programu Wielkiej Nowenny stała się
Jasna Góra, klasztor i obraz Czarnej Madonny.

Oddajemy więc Tobie w Niewolę Miłości,
za Kościół, całą Polskę umiłowaną
Ojczyznę naszą, cały Naród Polski, żyjący
w Kraju i poza jego granicami
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Chicago
Prezydent USA dzień 3 maja 1966 roku
ogłosił Dniem Polskim, a główne uroczystości z udziałem delegata prymasa
Polski, bpa Władysława Rubina, odbyły
się we wrześniu 1966 roku w Chicago.
Uroczystości w Stanach Zjednoczonych wypadły niezwykle okazale i trwały najdłużej spośród wszystkich skupisk
polskiej Emigracji.

Przygotowania do obchodów milenijnych
na emigracji
Równolegle do krajowych przygotowań milenijnych, polski
Kościół rzymsko-katolicki z prymasem Stefanem Wyszyńskim
na czele, przygotowywał się do uroczystości milenijnych
na wychodźstwie. Ożywienie religijne i lokalne inicjatywy
kapłanów oraz wiernych rozpoczęły się wraz z początkiem
Wielkiej Nowenny: ,,Śledzimy z żywym zainteresowaniem przebieg Wielkiej Nowenny w Kraju i w ramach naszych skromnych warunków staraliśmy się włączyć w nią, organizując
pielgrzymki i odnawiając po parafiach polskich ślubowanie jasnogórskie” – pisał do prymasa Polski w 1958 roku rektor Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, na Anglię i Walię,
ks. Władysław Staniszewski. Efektem tych oddolnych inicjatyw była m.in. konsekracja kościoła londyńskiego p.w. św. Andrzeja Boboli, w którym od początku lat 60. XX wieku kapłani
i wierni zaczęli upamiętniać wysiłek niepodległościowy emigracji, głownie z czasów II wojny światowej.
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Rzym
Rok milenijny w Kościele Powszechnym rozpoczął się od
uroczystości rzymskich w styczniu 1966 roku, z udziałem
papieża, który pobłogosławił Naród polski, w obecności licznych delegacji polonijnych z całego świata (ponad 2 tys. osób) i przy nieobecności Prymasa Tysiąclecia,
któremu władze krajowe odmówiły paszportu. Centralne uroczystości w stolicy chrześcijaństwa odbyły się
w maju, zaś ich szczytowym punktem było nabożeństwo
pontyfikalne celebrowane przez Ojca Świętego 15 maja
1966 roku. Planowany był przyjazd Papieża Pawła VI na
centralne uroczystości milenijne do Polski, ale komunistyczne władze nie udzieliły zgody.

Centralny Komitet Obchodów
1000-lecia Chrztu Polski
z siedzibą w Rzymie
W maju 1961 roku został powołany, z inicjatywy ówczesnego opiekuna emigracji abp Józefa Gawliny, Centralny Komitet Obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, z siedzibą w Rzymie,
zorganizowany przy kościele polskim p.w. św. Stanisława,
uznany w 1962 roku oficjalnie przez Stolicę Apostolską.
Przygotowania do obchodów milenijnych w świecie miały podwójną dynamikę. Były odgórnie pilotowane przez
abp. Józefa Gawlinę, a oddolnie realizowane w bogatych
formach przez aktywnych emigrantów, działaczy rozlicznych stowarzyszeń katolickich, dziennikarzy prasy
katolickiej, czy też polskich kapłanów pracujących w parafiach i Polskich Misjach Katolickich, istniejących we
wszystkich państwach zachodnioeuropejskich oraz na
niemal wszystkich kontynentach.
Na bazie Centralnego Komitetu Obchodów 1000-lecia
Chrztu Polski, niemal w całym świecie, powstały lokalne
jego odpowiedniki, a także ogólnopaństwowe Komitety
Honorowe, do których należały głowy państw i przedstawiciele lokalnych Episkopatów.W samej Wielkiej Brytanii istniały 104 Komitety obchodów.
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Londyn
Kulminacyjnym momentem obchodów Millenium w polskim Londynie, był zwołany
w dniach 19-21 maja 1966 roku, Światowy Zjazd
Polski Walczącej, zaś dzień później - 22 maja
1966 roku, odbyły się centralne uroczystości patriotyczno-religijne na londyńskim
stadionie White City, które zgromadziły ponad 40 tysięcy osób, podczas których kardynał John Heenan mówił: „Modlę się dzisiaj,
aby Polska była znowu wolna”.
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Obchody w innych
rejonach Świata
Podobne uroczystości miały miejsce we wszystkich skupiskach polskich, od Nowej Zelandii,
po kraje europejskie i Amerykę Południową.
Udział w nich brały tysiące wiernych, a relacje ukazywały się w prasie i w radio. Komitety
przygotowały liczne broszury, znaczki inne
pamiątki przypominające o losie Narodu, pielgrzymującego po świecie.

„Sacrum Poloniae Millennium”
Najważniejszą inicjatywą wydawniczą abp. Józefa Gawliny stało się wielotomowe dzieło
„Sacrum Poloniae Millennium”, pobudzające
naukowców i ludzi Kościoła Powszechnego
do rozpoznania niezwykłych losów narodu i do dyskusji wokół naszego dziedzictwa.
Oprócz tego organizowano na całym świecie
różnorodne inicjatywy mające upamiętnić
tysiąclecie Polski chrześcijańskiej, np. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach
Zjednoczonych zorganizowało konkurs na
znaczek milenijny, który wygrał Dany Jerry
z Francji.
Uroczystości milenijne na uchodźstwie zakończył specjalny list delegata prymasa Polski bp. Władysława Rubina do wychodźstwa,
a szczególnie do ojców rodzin. Jego najważniejszym elementem był apel o podtrzymywanie więzi Polonii z Narodem. Obchody milenijne mające w oficjalnych planach charakter
formacyjny, de facto znacznie przekroczyły
ramy religijnego święta i stały się doskonałym argumentem na rzecz starań wychodźstwa politycznego o pozyskanie opinii międzynarodowej wokół sprawy polskiej.
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