UCHWAŁA NR VI/4/1/2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2019
Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) oraz § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6351 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się oświadczenie w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego,
stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Jan Kawulok
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Załącznik do uchwały Nr VI/4/1/2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
Oświadczenie w sprawie ogłoszenia roku 2019
Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego
Ustanowienie roku 2019 Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego w Województwie Śląskim jest formą
upamiętnienia czterechsetnej rocznicy męczeńskiej śmierci jezuity rodem z Cieszyna i jego Towarzyszy.
Męczeńska śmierć św. Melchiora – rezultat nienawiści, podziałów narodowych i wyznaniowych – stanowi
dziś jedno z najbardziej przekonujących świadectw miłości Chrystusa, dla której nie ma granic, także
narodowych i religijnych.
Św. Melchior i dwaj inni jezuici – Węgier, Stefan Pongracz i Chorwat, Marek Križ – byli kapelanami
wojsk cesarskich w Koszycach. Wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską na początku wojny
trzydziestoletniej we wrześniu 1619 roku z rąk żołnierzy księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora. Stanowią
więc przykład służby bliźnim posuniętej aż po ofiarę z własnego życia. Mogą być wzorem dla kapelanów
wojskowych wspierających żołnierzy, by pełniona przez nich misja służyła również ich własnemu
rozwojowi.
W sytuacji panującej nienawiści, nietolerancji i braku miłości Męczennicy Koszyccy wzywają
do wznoszenia się ponad podziały i poszukiwania jedności. Ich świadectwo jest przykładem wierności
sumieniu i możliwości zachowania wewnętrznej wolności pomimo zewnętrznego zniewolenia, nawet
w obliczu tortur i realnej groźby pozbawienia życia.
Trwałym świadectwem pamięci o św. Melchiorze Grodzieckim w Cieszynie po obu stronach Olzy jest
procesja z relikwiami Świętego podążająca na przemian do kościoła Serca Pana Jezusa w Czeskim
Cieszynie i do kościoła św. Marii Magdaleny na drugim brzegu Olzy. Po raz pierwszy miała ona miejsce
w 1905 roku. Przerwana na skutek zamknięcia granic odżyła jeszcze przed ich ponownym otwarciem. Jeden
z jej uczestników, biskup Tadeusz Rakoczy stwierdził: „Dożyliśmy takiej chwili, kiedy granica jest tym,
co łączy a nie dzieli”.
Życie i działalność Męczennika z Koszyc wydaje różnorodne owoce. Jednym z nich jest Stowarzyszenie
„Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. bł. Melchiora Grodzieckiego”, którego celem było
zakładanie i utrzymywanie internatów i ochronek oraz podejmowanie dzieł wychowawczych. Ta prężnie
działająca organizacja pozarządowa została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu
Województwa Śląskiego przez Wojewodę Śląskiego ponad 80 lat temu. 400. rocznica śmierci Melchiora
Grodzieckiego jest okazją do przypomnienia postaci, dzieł i miejsc z nim związanych.
Śmierć, która niegdyś wstrząsnęła XVII-wieczną Europą, dziś wydaje się być drogowskazem,
pomagającym przezwyciężać podziały i budować mosty. Jej owocem jest siła, która pomaga budować
ekumenizm ducha, nawracać serca i ożywia nadzieję na osiągniecie jedności i pokoju między ludźmi
różnych kultur, narodów i religii.
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