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Słowo wstępne
Od 5 czerwca 2021 r. w diecezji legnickiej trwa proces beatyfikacyjny sługi Bożego
Henryka II Pobożnego. Rozpoczęcie procesu nastąpiło w Legnickim Polu – miejscu szczególnym – w dawnym kościele pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi
Panny, obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej, a więc w tradycyjnie uznawanym miejscu odnalezienia zwłok księcia Henryka.
Tego dnia po uroczystej Mszy św., odprawionej w bazylice kolegiackiej
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski
zaprzysiągł osoby powołane do Trybunału oraz Komisji Historycznej.
Dla wiernych diecezji legnickiej inauguracja procesu beatyfikacyjnego wyznacza czas rzeczywiście szczególny. Nie wiadomo, jak długo będzie trwał ten proces. Ale jedno jest pewne. W związku z jego kontynuowaniem diecezja będzie doświadczała wyjątkowej łaski Bożej. Być może będzie to „znak czasu”, czyli „mowa”
Boga do wiernych diecezji, a może i wszystkich chrześcijan czy ludzi.
Czas oczekiwania na wyniesie sługi Bożego Henryka na ołtarze oficjalnie się
rozpoczął. Jakie będą owoce? Bóg sam odpowie. Na pewno w tym początkowym
okresie wypada posługiwać się specjalnie przygotowaną modlitwą. Niech tutaj wybrzmią jej słowa:
Wszechmogący Boże, usilnie proszę, abyś do chwały ołtarzy wyniósł Henryka
Pobożnego. Dzięki Twej łasce książę Henryk stanął w obronie chrześcijaństwa,
przeciwstawiając się hordom tatarskim ze Wschodu, a oddając swe życie za
wiarę, poprzez męczeńską śmierć, dał przykład miłości do Jedynego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Boże, nasz Ojcze, spraw, abym radując się
z beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Henryka, jak również z otrzymanej
łaski (wymienić prośbę), o którą za jego przyczyną pokornie proszę, mógł
gorliwiej niż dotychczas Twój Majestat wychwalać.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wzmocnijmy tę modlitwę następującym wezwaniem:
Święta Jadwigo, matko sługi Bożego Henryka, módl się za nami!

Życzmy sobie, aby nasze dociekania naukowe również odważnie wchodziły
w życie i dzieło sługi Bożego Henryka II Pobożnego!
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2021 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów diecezji legnickiej

