KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY
OBYWATEL LEGNICY
Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k.
Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu, święcenia kapłańskie otrzymał 14
VIII 1960 r. Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Miliczu (1960-1963), następnie
pracował w Chojnowie (1963–1965) oraz w parafii Świętej Trójcy w Legnicy. W latach
1968–1971 był proboszczem w Bogatyni. Był też diecezjalnym duszpasterzem ludzi chorych
i diecezjalnym dyrektorem charytatywnym. W 1974 roku uzyskał magisterium Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1984 doktorat Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. Prowadził wykłady z historii zakonów i teologii życia zakonnego. W 1997 r.
uzyskał habilitację, a w 2007 tytuł profesora. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji
naukowych i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Kapelan
honorowy Ojca Świętego (1981), dziekan dekanatu Legnica-Zachód (1989), pronotariusz
apostolski (1993), wikariusz generalny ordynariusza legnickiego. W 1994 roku wszedł do
erygowanej kapituły legnickiej jako jej prepozyt. W 1988 roku ks. kardynał H. Gulbinowicz
desygnował go na proboszcza parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, z misją
przygotowania świątyni do pełnienia funkcji nowej Katedry przyszłej Diecezji Legnickiej.
Działania te były prowadzone dyskretnie, ale konsekwentnie.

Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła przygotowany do funkcji Katedry Diecezji Legnickiej

W tym okresie został mianowany Kapelanem Wojska i Policji w Legnicy. W 1991 roku
w porozumieniu z Wojewodą Legnickim, Prezydentem Miasta, władzami wojskowymi
i policyjnymi, a także z innymi organizacjami, przygotował obchody 750 rocznicy Bitwy
Legnickiej. Ks. Władysław Bochnak był organizatorem i koordynatorem budowy Pomnika
Ojca Świętego Jana Pawła II. Brał udział w przygotowaniach do pielgrzymki Papieża do
Legnicy jak również z wiernymi witał Ojca Św. Jana Pawła II na legnickim lotnisku
i w Katedrze.

Ks. Infułat Władysław Bochnak u boku ks. bp Tadeusza Rybaka Biskupa Legnickiego wita Ojca Św. Jana Pawła
II na legnickim lotnisku w dniu 2 czerwca 1997 roku

Był inicjatorem i budowniczym monumentu na Skwerze Orląt Lwowskich upamiętniającego
760 rocznicę bitwy pod Legnicą i 2000 lat chrześcijaństwa. Z jego inicjatywy powstało też
Bractwo Świętego Józefa. Jako proboszcz katedry zgodził się na odsłonięcie w Katedrze
tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2011 roku.
Posiadał tytuł doktora habilitowanego i profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu. W roku 2004 został wyróżniony przez władze miejskie Legnicy tytułem
Honorowego Obywatela Miasta. W laudacji na cześć Honorowego Obywatela Legnicy
przypomniano ten moment z życia ks. Bochnaka, jak również fakt, że doprowadził do
spotkania metropolity wrocławskiego, generałów polskich i radzieckich i uroczystego
przekazania tzw. Domu Oficera, który po remoncie, po ogłoszeniu w 1992 r. diecezji
legnickiej stał się siedzibą dzisiejszej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego.

Ks. Infułat Władysław Bochnak z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przed Legnicką Katedrą w dniu 2 czerwca
1997 roku

Przypomniano szerokie pole działalności duszpasterskiej, charytatywnej, jego pracę jako
kapelana Wojska Polskiego i Policji, jak również ostatnie działania, które podejmuje w
mieście i diecezji jako wikariusz generalny Biskupa Legnickiego. Ks. Bochnak był także
prepozytem Kapituły katedralnej, wykładowcą historii Kościoła, diecezjalnym dyrektorem
ekonomicznym i bliskim współpracownikiem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka w wielu
innych dziedzinach. Jako proboszcz katedry, przeprowadził w niej wiele prac, m.in. wymianę
specyficznie wykonanego dachu kościoła, remont organów, instalację kurantów (drugich
takich w Polsce) zdemontowanych w czasie II wojny światowej, wymianę i przeołowienie
witraży i in. Przypomniano także jego działalność naukową. Ks. prof. dr hab. Władysław
Bochnak był autorem ponad 100 publikacji i kilkunastu pozycji książkowych z zakresu
historii Kościoła, a szczególnie nowej historii Kościoła legnickiego. „Ta nagroda jest nie tyle
dla mnie - mówił podczas uroczystości ks. Bochnak - ale także dla ludzi, z którymi na co
dzień współpracuję. Im więc składam moje podziękowanie”. Jego osobistą radością był m.in.
fakt, że podczas wizyty papieskiej w Legnicy w 1997 r. Jan Paweł II odwiedził także katedrę
i przekazał jej osobisty dar w postaci kielicha mszalnego.
Ks. Infułat Władysław Bochnak był animatorem i uczestnikiem uroczystości patriotycznych,
wielu Legniczan z pewnością pamięta Msze Św. polowe z okazji Święta Niepodległości.
Współpracował i udzielał duchowego wsparcia wielu organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom, organizacjom kresowym, Sybirakom i harcerzom. Jesteśmy przekonani, że
odchodząc do Domu Boga w dniu Wszystkich Świętych będzie się tam cieszył radością
wieczną. Tutaj, będzie nam Go bardzo brakowało. Pozostanie w naszej pamięci jako wielki
i dobry człowiek.

Ks. Infułat Władysław Bochnak podczas uroczystości poświęcenia cerkwi grecko-katolickiej w Legnicy w dniu
25 sierpnia 2007 roku

Dożynki w Ludźmierzu w dniu 6 września 2009 roku, gdzie ks. Infułat Władysław Bochnak wygłosił homilię

Poświęcenie pomnika ks. kanonika Józefa Pieczonki w dniu 25 października 2009 roku w Bogatyni

Ks. Infułat Władysław Bochnak – 38 rocznica Mszy Św. Prymicyjnej Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
w Działoszynie w dniu 13 czerwca 2010 roku

Po zakończeniu kursu w dniu 18 grudnia 2010 roku ks. Infułat Władysław Bochnak w katedrze legnickiej
dokonał promocji 52 nowych lektorów z 13 parafii

Ks. Infułat Władysław Bochnak przewodniczy w modlitwie na legnickim cmentarzu w dniu 31 sierpnia 2011
roku w czasie uroczystości upamiętniającej wybuch II Wojny Światowej.
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