
Dzień dobry 

 

Temat:  Chrześcijańskie korzenie Europy 

 

Dzisiaj zapraszam do zapoznania się postaciami świętych, którzy mieli 

bardzo duży wkład w chrystianizację Europy środkowej. Byli to Święci Cyryl i 

Metody oraz Święty Wojciech  

 

Święci Cyryl i Metody 

Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tessalonik, miasta, w którym żył i 

działał św. Paweł, od początku swego powołania weszli w ścisłe związki 

duchowe i kulturowe z Kościołem patriarchalnym w Konstantynopolu, słynnym 

wówczas z rozwoju nauki i aktywności misyjnej; w tamtejszej też szkole, stojącej 

na wysokim poziomie, zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny tryb życia, 

łącząc obowiązki powołania zakonnego z posługą misyjną, której pierwsze 

świadectwo dali, wyruszając na ewangelizację Chazarów w Chersonezie 

Trackim. 

Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była jednakże misja na Wielkich 

Morawach, wśród ludów zamieszkujących wówczas Półwysep Bałkański i 

ziemie nad Dunajem, a stało się to na prośbę księcia morawskiego Rościsława, 

skierowaną do Cesarza i do Kościoła Konstantynopolitańskiego. Ażeby 

odpowiedzieć wymogom swej apostolskiej posługi pośród tych ludów, dokonali 

przekładu Ksiąg świętych na ich język dla celów liturgicznych i katechetycznych, 

kładąc tym samym podwaliny pod całe ich piśmiennictwo. Słusznie przeto 

uważani są nie tylko za apostołów Słowian, ale także za ojców kultury wśród 

wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka słowiańskiego 



nie przestaje być podstawowym punktem odniesienia w dziejach ich literatury. 

(...) 

Głoszenie Ewangelii stało się drogą i środkiem wzajemnego poznania i 

jedności wśród różnych ludów rodzącej się Europy i zabezpieczyło dzisiejszej 

Europie wspólne dziedzictwo duchowe i kulturalne. 

 

Święty Wojciech i jego formacja 

Na jego [św. Wojciecha] pierwotną formację miała wpływ duchowość 

świętych Cyryla i Metodego, promieniująca na Czechy z sąsiadujących Wielkich 

Moraw. Później wpływ na jego osobowość poczęła również wywierać duchowość 

zachodnia, reprezentowana w tym czasie przez ruch z Cluny, który prowadził 

do św. Benedykta. 

W pewnym sensie (...) mamy tu więc do czynienia z „dwoma odmiennymi, 

a równocześnie głęboko się uzupełniającymi; formami kultury: z kulturą 

benedyktyńską, „bardziej logiczną i racjonalną”; oraz kulturą dwóch Świętych 

Braci greckich, ,bardziej mistyczną i intuicyjną”. Obydwie wpływały i nadal 

wpływać powinny, na zasadzie wzajemnej komplementarności, na 

podtrzymanie i umocnienie duchowej i kulturalnej jedności Europy. 

 

Święci Cyryl i Metody chrystianizowali narody słowiańskie, Święty Wojciech – Polskę.  

 

Zapisz do zeszytu: 

 Konsekwencje religijne, społeczne, polityczne, kulturalne po schrystianizowaniu Polski:  

– książę uzyskał pomoc Kościoła w organizacji państwa; 

 – chrześcijański system norm stał się normą prawa międzynarodowego; 

 – uzyskaliśmy opiekę ze strony Stolicy Apostolskiej;  

– normy społeczne ustalano na podstawie Dekalogu;  



– władcy chrześcijańscy udzielali nam pomocy;  

– weszliśmy w krąg kultury zachodnioeuropejskiej; 

 – łacina stała się językiem liturgii, międzynarodowych kontaktów; 

 – wzmocniła się pozycja polityczna państwa. 

 Dzięki Kościołowi: 

 – nastąpił rozwój oświaty, powstawały szkoły kościelne, uniwersytety;  

– znikały obyczaje pogańskie;  

– nastąpił rozwój opieki społecznej i szpitalnictwa;  
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