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Wstęp
Dzieje chrześcijaństwa w Polsce od samego zarania związane są z wiekopomnym faktem historycznym przyjęcia chrztu
przez księcia Mieszka I i jego dwór w 966 roku1. Przypadająca
w roku bieżącym 1050. rocznica tego przełomowego wydarzenia dziejowego zaowocuje zapewne wzmożeniem studiów
poświęconych tematyce chrztu Polski. Można suponować, że
w pierwszym rzędzie będą to prace o profilu historyczno-politycznym oraz społeczno-kulturowym. Nie negując wartości
i potrzeby wymienionych studiów, należałoby się zastanowić,
czy istotnym ich dopełnieniem nie powinny być monografie
o profilu teologicznym, w pierwszym rzędzie poświęcone sakramentowi chrztu. Nie wolno bowiem zapominać, że przyjęcie chrztu przez pierwszego historycznego władcę Polski i jego
dwór było w głównej mierze aktem ściśle religijnym, którego
konsekwencją było oficjalne wprowadzenie chrześcijaństwa
w miejsce rodzimej religii ówczesnej ludności Polski2. Z powyższych racji postanowiono niniejsze opracowanie poświęcić
teologii chrztu w podstawowym zarysie, zwracając główną
uwagę na jego istotę oraz owoce.
Podstawową bazą źródłową niniejszej pracy będzie cały depozyt słowa Bożego zwarty w Piśmie Świętym i Tradycji oraz
dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Szczególną
uwagę zwrócono na zalecenia Soboru Watykańskiego II, by
teolodzy szukali wciąż nowych form przekazu nauki wiary, aby
1

1153.
2

Por. E. Gigilewicz, Polska. I. Dzieje, w: EK, t. 15, Lublin 2011, kol.
Por. Z. Sułowski, Chrzest Polski, w: EK, t. 3, Lublin 1989, kol. 374.
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„Prawda objawiona mogła być ciągle coraz głębiej odczuwana
(semper penitius percipi), lepiej rozumiana (melius intelligi)
i stosowniej przedstawiana (aptiusque proponi possit)”3.
Kierując się wskazaniami soborowymi, zwrócono uwagę
na metodę wykresograficzną w teologii, wypracowaną przez
ks. profesora Franciszka Drączkowskiego, opartą na wykresach
złożonych z figur geometrycznych i geometryczno-obrazowych. Metoda, której ksiądz Drączkowski poświęcił 17 pozycji
książkowych oraz 5 artykułów naukowych, wydanych w latach
1980-2014, doczekała się 21 recenzji, w tym 6 w językach obcych, napisanych przez teologów i pedagogów4. Według ich
zgodnej oceny, może ona być stosowana w wykładzie teologii
oraz szeroko rozumianej dydaktyce Kościoła. Ważnym wydarzeniem weryfikującym tę metodę w kręgu akademickim była
praca doktorska ks. Krzysztofa Krukowskiego Wartość gnozeologiczna i dydaktyczna metody wykresograficznej w teologii,
której publiczna obrona odbyła się dnia 31 stycznia 2013 roku
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.5
W niniejszej pracy zostaną najpierw przedstawione i omówione podstawowe określenia dotyczące istoty chrztu i jego
skutków (owoców) w oparciu o materiał zawarty w Katechizmie Kościoła katolickiego6. Przedmiotem szczególnej uwagi
będzie wartość gnozeologiczna analizowanych treści. Następ3

KDK 44.
Wykaz tych publikacji został zamieszczony w pracy E. Wasilewskiego Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki
homiletycznej, Gniezno 2015, s. 253-256.
5 Wyniki swych badań K. Krukowski opublikował w dwóch pozycjach
książkowych: Nowe narzędzie ewangelizacji. Metoda wykresograficzna,
Lublin–Pelplin 2011; Geometryczna wizja Boskiej rzeczywistości, Pelplin
2013.
6 Wyd. II poprawione, Poznań 2012.
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nie zostaną ukazane główne założenia metody wykresograficznej, określanej też nazwą „wykresografia”. Zakładając, że większość czytelników nie miała okazji zapoznać się z wymienioną
metodą, taka prezentacja wydaje się konieczna i uzasadniona.
Na końcu zostanie przedstawiona nauka o chrzcie w świetle
wykresografii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość
syntetyczną ujęcia Christus totus.
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