UCHWAŁA NR VI/17/2/2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2020 Rokiem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 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 2020 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Prymasa Tysiąclecia, 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/17/2/2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 13 stycznia 2020 r.
Rok 2020 zapisze się w dziejach Polski beatyfikacją Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Będzie ona ukoronowaniem trwającego od 2001 roku procesu beatyfikacyjnego, a jednocześnie oddaniem
hołdu jednej z największych postaci polskiej historii XX wieku.
Nie sposób wymienić wszystkie istotne wydarzenia z Jego przebogatej biografii, obfitującej w momenty
wzniosłe i dramatyczne, przepojone świadectwem głębokiej duchowości maryjnej, miłością bliźniego oraz
wiernością prawdzie i Ewangelii.
Człowiek wielkiego serca i jednocześnie mąż stanu, który przeprowadził Kościół w Polsce przez czasy
największych represji i kampanii kłamstw. Po uwięzieniu napisał między innymi te słowa:
Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili,
że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą
mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
Czas trzyletniego odosobnienia nie złamał Jego ducha, przeciwnie, przyniósł owoce w postaci
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz założeń Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia
Chrztu Polski.
Zawsze obecny w trudnych momentach powojennych dziejów stał się niekwestionowanym autorytetem
moralnym i duchowym współtwórcą przemian społecznych.
Na krótko przed swoją śmiercią mówił:
Tak często słyszymy zdanie: piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę. Jednakże trudniej jest
niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa
krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata.
Te słowa, choć kierowane do innych, najlepiej charakteryzują Jego życie.
Uczczenie osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyczyni się nie tylko do przypomnienia Jego
zasług, ale wskaże też na wzór chrześcijańskiej postawy w trudnych czasach.
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