
   
 
 

                 Legnica, dnia 11 września 2017 r. 
                                                                                         
Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, 
którzy za miecz chwytają, od miecza giną.  
                                                            Mt 26,52 
                                                     
                                                                                
                                                                                                                                                   

Z A P R O S Z E N I E 
 
  

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy zaprasza na Mszę świętą, która zostanie 
odprawiona 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1800 w Klasztorze Zakonu Braci 
Mniejszych w Legnicy, ul. Macieja Rataja 23 w intencji: o radość życia wiecznego dla Pawła 
Jurosa (lekarz, senator, przyjaciel Duszpasterstwa) z okazji 20. rocznicy Jego śmierci. 
   Po Mszy świętej ks. dr Ignacy Soler (Hiszpan, doktor nauk teologicznych, matematyk, 
kapłan prałatury personalnej Opus Dei, od 1994 r. mieszka w Polsce) wygłosi wykład 
pt. „Islam i wolność religijna“ .  
 
 
                  Sekretarz Kapituły DLP ’ 90                    Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90 
 
                          Izabela Wańkowicz                       Stanisław Andrzej Potycz 
  
 
 
 
Musimy mieć jasność, że islam to nie jest jakieś wyznanie, 
które można wkomponować w przestrzeń swobód 
pluralistycznego społeczeństwa. Ktokolwiek tak to przedstawia 
[...] ten patrzy na islam przez pryzmat chrześcijańskiego 
modelu i nie widzi, jaki islam rzeczywiście jest sam w sobie.   
                                                Benedykt XVI, wpolityce.pl, 18.10.2015                     
            
Cywilizacja zachodnia […] powinna ciągle nalegać, by islam 
jako religia i cywilizacja mógł wprowadzić wewnątrz własnego 
światopoglądu pojęcie wolności religijnej [...] dać możliwość 
muzułmanom zmiany religii bez żadnej kary cywilnej.                                                                                    
                                                 ks. Ignacy Soler, ekai.pl, 08.04.2017     
 
 
 
 
Zapraszamy także na kolejne – 300. spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90:  
- 19.10.2017 (czwartek), godz. 1800, WSDDL: bp Stefan Cichy (Biskup Senior Diecezji Legnickiej) wygłosi 
wykład pt. „Troska o muzykę kościelną w dokumentach Kościoła XX i XXI w.”; po wykładzie koncert pieśni 
sakralnych – Magdalena Marchewka (Opera Wrocławska).  
 

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 
przy   Zakonie Braci  Mnie jszych,  ul .  Macie ja Rataja 23,  59-220 Legnica 

 tel .76  852 30 22      kontakt@dlp90 .p l      h t tp :/ /www.dlp90.pl 
Gratia  vobis  et  pax. Łaska  wam  i  pokój. 
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Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincj i Św.Jadwigi  
 


