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Gratia vobis et pax. Łaska wam i pokój.
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji Św.Jadwigi
Legnica, dnia 27 grudnia 2017 r.
W tym objawiła sie miłość Boga ku nam, że
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat.
Łk 1,42

Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w
tobie skazy.
Pnp 4,7

ZAPROSZENIE
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie
odprawiona 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1800 w Klasztorze Zakonu Braci
Mniejszych w Legnicy ul. Macieja Rataja 23 w intencji Franciszkanów z Prowincji św.
Jadwigi – z podziękowaniem za ich pomoc na rzecz Duszpasterstwa.
Po Mszy świętej o. dr Alan Tomasz Brzyski OFM (Minister Prowincjalny
Prowincji św. Jadwigi) wygłosi wykład pt. „Franciszkanin Jan Duns Szkot i dogmat o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny”.
Sekretarz Kapituły DLP ’ 90

Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90

Izabela Wańkowicz

Stanisław Andrzej Potycz

O Panie, Stworzycielu świata, udziel mi łaski wiary,
zrozumienia i uwielbienia Twego majestatu i wznieś mego
ducha ku kontemplacji Ciebie.
bł. Jan Duns Szkot (1266-1308), De Primo Principio

W naszej epoce […] Jan Duns Szkot jest przykładem nie
tylko wielkiego intelektu i niezwykłej umiejętności
przenikania tajemnic Bożych, lecz także godnym
naśladowania wzorem świętości życia, co czyni go – dla
Kościoła i dla całej ludzkości – mistrzem myśli i życia.
Jan Paweł II, podczas beatyfikacji Jana Dunsa Szkota, 20.03.1993

Eucharystia uczy nas wyjścia poza własne potrzeby, uczy
nas tego, byśmy pomyśleli o drugim człowieku i zadbali o
tego, kto ma się gorzej od nas, który nas potrzebuje.
o. Alan Tomasz Brzyski OFM, gliwice.gosc.pl, 19.07.2015

Zapraszamy także na kolejne, trzysta trzecie, spotkanie:
- 18.01.2018 (czwartek), godz. 1800: Magdalena Marchewka (solistka Opery Wrocławskiej) wygłosi wykład o
wartościach historycznych, muzycznych, teatralnych i moralnych opery „Pasażerka” Mieczysława Wajnberga.

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl

