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W dniu wczorajszym przypadała 772. rocznica historycznej bitwy pod Legnicą. Na 
Dobrych Polach walkę z mongolskim najeźdźcą stoczył Książę Henryk II, któremu historia 
dodała przydomek "pobożny". Choć polski Książę zginął, to jednak rozegrana bitwa pod 
Legnicą powstrzymała islamską nawałnicę przed atakiem na dalsze tereny zachodniej Europy 
i dlatego też bitwa ta zaliczana jest do najważniejszych bitew w obronie chrześcijaństwa i 
cywilizacji europejskiej.  

Z osobą bohaterskiego Księcia wiąże się nieodłącznie postać jego czcigodnej 
małżonki Księżnej Anny, znanej nam między innymi z fundacji opactwa w Krzeszowie. 
Postać Księcia wiąże się również z osobą jego matki Jadwigi Śląskiej, małżonki Księcia 
Henryka I, zwanego "brodatym". Władców śląskiej ziemi z XIII w. dobrze pamięta i opisuje 
historia powszechna. W historiografii eklezjalnej swoje szczególne miejsce ma zwłaszcza 
Jadwiga, którą papież Klemens IV ogłosił świętą Kościoła już w II połowie XIII w. 
(26.03.1267 r.). Zasługi tak zacnego rodu są szeroko znane i dobrze opisane w różnych 
dziełach historycznych.  

Pomimo upływu już siedmiu stuleci, wciąż żywe są postacie, które wniosły 
niezmazywalny rys swojej działalności w historię regionu, kraju i całego kontynentu. Ich 
dokonania i postawy, podziwiają kolejne pokolenia mieszkańców Śląska i innych dzielnic 
Polski, a do miejsc związanych z ich życiem i śmiercią przybywają turyści i pielgrzymi z 
całego świata.  

Nie jest dla mnie zatem dziwne, że pośród osób zaangażowanych w zgłębianie dzieła 
życia wymienionych władców Śląska, zarówno w gronie osób świeckich jak i duchownych 
żyjących na przełomie XX i XXI wieku, zrodziła się myśl, aby do chwały ołtarzy wynieść 
bohaterskiego Księcia Henryka Pobożnego wraz z jego małżonką Księżną Anną. Taki też 
wniosek złożony został podczas obrad wiosennej sesji plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej 
w roku 2010.  

W związku z powyższym, odpowiadając na głos wiernych Diecezji Legnickiej oraz 
innych osób świeckich i duchownych z naszego kraju, specjalnym dekretem, z dniem 10 maja 
2011 roku powołałem Zespół Historyczny, którego zadaniem było zbadanie i rozpoznanie 
męczeńskiej śmierci Księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej 
małżonki Anny, jak również otaczającego ich kultu.  

Owocem półtorarocznej pracy Zespołu, którego pracami kierował Ksiądz Infułat prof. 
dr hab. Władysław Bochnak, jest protokół końcowy z 22.12.2012 roku, który został mi 
przekazany podczas specjalnego spotkania w Legnickiej Kurii Biskupiej, w dniu 11.01.2013 
roku.  

Zespół w dokumencie końcowym stwierdza, iż "zachodzą uzasadnione przesłanki do: 
1) uznania Henryka II Pobożnego za męczennika oraz akceptacji heroiczności cnót księżnej 
Anny; 



2) podjęcia formalnego wszczęcia procedury mającej na celu wyniesienie na ołtarze zarówno 
Henryka II Pobożnego jako męczennika, jak i jego małżonki Anny na podstawie heroiczności 
cnót, a także jako małżeństwa". 
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Mając na uwadze doniosłość decyzji o ewentualnym rozpoczęciu procesu 
beatyfikacyjnego przedstawionych we wniosku osób, po dłuższym zastanowieniu i modlitwie 
w przeddzień kolejnej rocznicy śmierci Księcia Henryka Pobożnego pod Legnicą, 
wypełniając z woli Bożej i Kościoła Chrystusowego posługę Pasterza Kościoła Legnickiego, 
postanowiłem wystąpić do Konferencji Episkopatu Polski o nihil obstat na rozpoczęcie 
procedury wyniesienia do chwały ołtarzy Księcia Henryka II Pobożnego, jako męczennika za 
wiarę. 

Informując o tym Pana, pragnę serdecznie podziękować za włączenie się w prace 
Zespołu Historycznego, za osobiste zaangażowanie, a także dziękuję za przygotowane 
publikacje. 

W mojej modlitwie polecam Pana osobę wstawiennictwu świętych Patronów naszej 
diecezji i udzielam pasterskiego błogosławieństwa 
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