
 

Spotkanie formacyjne                                                                                                      

Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej 

 

Od lat w okresie adwentowym Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej organizuje               

w Centrum Ewangelizacyjnym parafii NSPJ w Legnicy Adwentowy Dzień Skupienia. Tradycji 

oczywiście stało się zadość również w tym roku. Dniem tym była sobota 9 grudnia 2017 r.  

Tematem tegorocznych rozważań rekolekcyjnych byli „Święci w życiu Kościoła i narodu”. Nad 

całością czuwał ks. Prof. Jan Klinkowski - Asystent Kościelny naszej Akcji Katolickiej. Zadbał 

on, by temat został przedstawiony przez wybitnych przedstawicieli Kościoła legnickiego. 

Wykładom-rozważaniom przysłuchiwało się w wielkim skupieniu ponad 40 osób z całej 

diecezji, wśród których była pani poseł Ewa Szymańska. 

Na wstępie z-ca  przewodniczącego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

Diecezji Legnickiej Pan Franciszek Kwaśniak (przewodniczący nie mógł przybyć z powodu 

choroby) przedstawił plan pracy Zarządu na 2018 r.   

Następnie czterech wykładowców rozwijało tematykę rekolekcji:  

 

Ks. dr Leopold Rzodkiewicz – wykład: „Ojcowie Kościoła –Święci nauczyciele wiary”.  

 Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – wykład: „Henryk Pobożny – kandydat na ołtarze”. 

 Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT – wykład: „Na drogach biblijnej świętości”.  

 Ks. dr Krzysztof Wiśniewski – wykład: Teologia „świętych obcowania”. 

 Ostatni wykład poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem ks. Jana Klinkowskiego, 

który wygłosił również homilię. Powagi ceremonii dodały brzmienia nowo poświęconych 

organów.  

Ks. dr Leopold Rzodkiewicz – Wikariusz biskupi ds. formacji stałej rozważał, co 

Ojcowie Kościoła zrobili  dla prawdy wiary, dla liturgii i dla interpretacji pisma świętego. 

Omówił, kim byli Ojcowie Kościoła – Wielcy  Doktorzy Kościoła Zachodniego: św. Ambroży, 

św. Augustyn - konwertyta, św. Hieronim – patron biblistów, św. Grzegorz Wielki oraz  inni 

znani Ojcowie Kościoła, św. Polikard – czcigodny starzec, św. Justyn – męczennik, św. Jan 

Chryzostom – złotousty, św. Benedykt – klucz do mądrości.  

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – Dyrektor Instytutu teologii pastoralnej PWT 

we Wrocławiu i Postulator procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego rozwijając 

temat podał szczegóły rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego oraz historię życia księcia  

Henryka Pobożnego i znaczenie jego śmierci w obronie wiary chrześcijańskiej. Ksiądz profesor 

podał, jak rozwijało się legnickie staranie o wyniesienie do chwały ołtarzy księcia Henryka 

Pobożnego, które przedstawiamy poniżej:  

27.03.2010 r. podczas VI Sesji Plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej w punkcie wolne 

wnioski, złożono wniosek o wszczęcie przygotowań zmierzających  do rozpoczęcia 

procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny. 

9.05.2011 r. powołana została Komisja historyczna pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. 

Władysława Bochnaka do zbadania sprawy i sporządzenia opinii na ten temat. 

22.12.2012 r. Komisja historyczna przedstawiła wniosek biskupowi Stefanowi Cichemu 

o wystąpienie do Konferencji Episkopatu Polski o nihil obsat dla procesu księcia 

Henryka Pobożnego.  

19.03.1915 r. Bp Zb. Kiernikowski powołał 9-cio osobowy zespół ds. przygotowania 

procesu księcia Henryka Pobożnego pod przewodnictwem Bpa Stefana Cichego. 



7.10.2017 r. złożono wniosek z uzasadnieniem do Konferencji Episkopatu Polski             

o pozwolenie na rozpoczęcie procesu. K.E.P wydała nihil obstat dla tego procesu. 

23.06.2016 r. Komisja złożyła wniosek w Kongregacji Dla Spraw Kanonizacyjnych       

w Stolicy Apostolskiej o zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka 

Pobożnego i taką zgodę otrzymała. 

4.05.2017 r. J.E. Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki dekretem ustanowił 

Postulatora procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego. Postulatorem został 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk. 

Wkrótce po tym został powołany Sekretariat procesu. 

By spełnić wymogi prawa Kanonizacyjnego i jego norm, niezbędne jest powołanie 

Trybunału procesowego. Ten wymóg nie został jeszcze spełniony.     

W dalszej części wykładu ksiądz profesor omówił życiorys księcia Henryka Pobożnego, 

jego dzieciństwo i wpływ matki św. Jadwigi na wychowanie księcia oraz późniejszą działalność. 

Przedstawił także przygotowania przebieg bitwy na polach legnickich z Mongołami według 

opisu Długosza oraz świadectwa mnicha  i innych opracowań. 

Wykładowca określił Henryka Pobożnego jako najbardziej chrześcijańskiego władcę 

Polski. Jego bohaterska śmierć pod Legnicą uchroniła zachodnią Europę przed dalszą ekspansją 

najazdu mongolskiego w kierunku zachodniej Europy. Mówił też, w naszej diecezji wiele trzeba 

jeszcze zrobić, by Henryk Pobożny – kandydat na ołtarze, był znany jako obrońca wiary 

chrześcijańskiej Polski i chrześcijańskiej Europy, by rozchodziła się jego sława świętości i aby 

było znane miejsce historyczne, w którym on żył i zginął. 

Ks. prof. PWT dr hab. Jana Klinkowski w swoim rozważaniu mówił o przejawach 

świętości w nauczaniu biblijnym. Podkreślał między innymi, że świętość jest oddzielona od 

świeckości, człowiek by kroczyć drogą świętości powinien udostępnić swoje życie Bogu przez 

modlitwę, jałmużnę i post.  Czas, jaki poświęcamy Bogu na modlitwę to dialog i obcowanie z 

Bogiem. Człowiek potrzebuje miejsca wydzielonego dla Boga. By iść drogą świętości potrzebna 

jest pokora w sercu człowieka, który na co dzień  potrzebuje Boga i jego mocy. Drogą świętości 

kroczyło wielu od czasu Starego do Nowego Testamentu, ale świętości dostąpili ci, co 

całkowicie oddali siebie Bogu poprzez modlitwę, milczenie i zaufaniu Bogu, wyrzekając się 

swojego ziemskiego ja. 

Ks. dr Krzysztof Wiśniewski – Ojciec duchowny WSD w Legnicy wyjaśniając teologię 

obcowania świętych wyjaśnił pojęcie świętości i to, że jedynie Bóg jest święty. Świętość ta 

oznacza wolność od ograniczeń tego świata, któremu Bóg pragnie dać udział w swojej świętości. 

Wyjaśniał, że świętość nie jest doskonałością, tylko przynależnością do Boga. Jest darem, który 

otrzymujemy na Chrzcie świętym i tylko od nas zależy czy będziemy żyć jak Bóg, czy po 

swojemu. W swoich rozważaniach wyjaśniał również, czym jest zgromadzenie chrześcijańskie, o 

poddaniu się woli Boga na ukształtowanie samego siebie, także o Świętych Bożych i trzech 

drogach do świętości wynikających z postępowania (procesu) kanonizacyjnego. 

Podczas sześciogodzinnego spotkania była też kawa, herbata i ciastko oraz smaczny    

(jak co roku) obiad. Podczas obiadu uczestnicy rekolekcji wymienili się ciekawymi poglądami. 

Nie było dla nich czasu w trakcie wykładów. 

                                                                                                          Jerzy Wójciak 

 

 


