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Pielgrzymka do Koszyc - 

 miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego  

2 dni  11-12.10.2019r. 
 

 

Święty Melchior Grodziecki urodził się około 1584 r. Jako zdolny i pilny uczeń kształcił się u wiedeńskich jezuitów. 

W 1603 r. rozpoczął nowicjat w Brnie, następnie po dwuletniej próbie złożył śluby zakonne. Jako świeżo wyświęcony 

zakonnik dwa lata uczył w kolegiach jezuickich w Brnie i Kłodzku, następnie sam podjął studia wyższe. Po otrzymaniu 

święceń kapłańskich w 1604 pozostał w Pradze, gdzie głosił kazania oraz spowiadał w języku czeskim, prowadził 

również bursę dla ubogich studentów. W momencie wybuchu wojny trzydziestoletniej Melchior udał się na Węgry, tam 

złożył śluby wieczyste, a następnie został wysłany jako kapelan wojskowy do Koszyc, gdzie miał służyć polskim i 

czeskim katolikom. Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce został wraz z pozostałymi księżmi aresztowany i skazany 

na śmierć. Po bezowocnych próbach nakłonienia go przez oprawców do wyrzeczenia się wiary katolickiej, zginą w 

męczarniach w nocy 7 na 8 września 1619 r. Początkowo ciało Świętego spoczęło niedaleko Koszyc, po kilkunastu 

latach przeniesiono je doTrnawy do klasztoru urszulanek.Liczne łaski i cuda przypisywane wstawiennictwu Melchiora  

i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi doprowadziły do rozpoczęcia długiego procesu 

beatyfikacyjnego już w XVII w, lecz dopiero w 1905 r. Papież Pius X wyniósł św. Melchiora wraz z towarzyszami na 

ołtarze, Jan Paweł II zaś w 1995 r. kanonizował ich.  

 

 

I dzień: 
 Przejazd do Spiskiej Kapituły zwanej Słowacką Wenecją: zwiedzanie późnoromańskiej Katedry Św.Marcina oraz 

największego na Słowacji Zamku Spiskiego, które wraz z nieodległą wioską Żehra zostały wpisane na światową listę 

UNESCO. Przejazd do pobliskiej Mariánska hory (Góra Mariańska) –jednego z najważniejszych miejsc 

pielgrzymkowychna Słowacji, które w 1995 r. odwiedził Jan Paweł II, czas namodlitwę w Bazylice Mniejszej.  

Przejazd do Lewoczy, miasteczka wpisanego na listę UNESCO : nawiedzenie Kościoła pod wezwaniem św. Jakuba z 

XIV wieku, w którym znajduje się najwyższy ołtarz gotycki na świecie, spacer po mieście: Rynek zwany Placem 

Mistrza Pawła, ratusz, klatka hańby, unikatowe kamieniczki: Dom Okoliscaniego, renesansowy Dom Thurzy, Stary 

kościół minorytów z XIVwieku.  Przyjazd do Koszyc, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

 

II dzień: 
Śniadanie, wykwaterowanie.Uczestnictwo w uroczystościach zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Kurię 

Bielsko-Żywiecką. Zwiedzanie Koszyc, trzeciego co do wielkości miasta Słowacji: spacer po najdłuższym na Słowacji 

deptaku, rynek uznany za najpiękniejszy z słowackich z Teatrem Państwowym, Wieża Urbana oraz kapliczka św. 

Michała, Jakubowy Pałac, pokaz „śpiewających” fontann. 

Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
 

Cena: 375 zł 
 

CENA ZAWIERA: 

 Przejazd komfortowym autokarem,  

 Zakwaterowanie w hotelu *** , w Koszycach, w pokojach 2os. z łazienkami, 

 opiekę pilota - przewodnika,  

 ubezpieczenie KL i NNW 

 

 

CENA NIE ZAWIERA: 
 

 Biletów do  Zamku Spiskiego: dorośli – 8 euro, studenci (19-26 lat)- 6 euro, dzieci (6-18 lat)- 4 euro. 

 Zestawów słuchawkowych 2 euro. 
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