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Gratia vobis et pax. Łaska wam i pokój.
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji Św.Jadwigi
Legnica, dnia 17 września 2018 r.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich.
J 15,13

ZAPROSZENIE
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie
odprawiona 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1800 w Klasztorze Zakonu Braci
Mniejszych w Legnicy ul. Macieja Rataja 23 w intencji Kościoła Legnickiego – o światło
Ducha Świętego, aby badając świętość życia Henryka Pobożnego dokonał oceny zgodnej z
prawdą, na chwałę Trójcy Przenajświętszej.
Po Mszy świętej ks. dr Stanisław Szupieńko (historyk sztuki, Diecezjalny Konserwator
Zabytków) wygłosi wykład pt. „Ikonografia Henryka Pobożnego w sztuce“.
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Kształtująca się na przestrzeni niemal ośmiu wieków ikonografia
bitwy legnickiej oraz księcia Henryka jest bardzo bogata i obfituje
w wiele wątków przedstawieniowych.
Rozbudowana i niezwykle złożona ikonografia [...] służyć miała
szerzeniu kultu Henryka Pobożnego i zapewne w efekcie
doprowadzić do jego beatyfikacji. Starania takie podejmował też
Kościół, zwłaszcza zakony.
Kult, jakim darzono osobę Henryka wśród klarysek i
franciszkanów wrocławskich, sięgał już czasów średniowiecza...
J. Kostowski i J. Witkowski, Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka w
ikonografii (XIII-XX w)., w: Bitwa Legnicka. Historia i tradycja, red. W. Korta,
Wrocław – Warszawa 1994, s. 278, 288 i 303

Zapraszamy także na kolejne, trzysta jedenaste, spotkanie:
- 11.10.2018. (czwartek), g. 1800: o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM (gwardian Klasztoru Franciszkanów w
Kłodzku, profesor uczelni katolickich w Jerozolimie, Świdnicy i Wrocławiu) wygłosi wykład pt. „Niepodległa,
wolna Polska – dar i zadanie. Teologiczny i moralny aspekt 100. rocznicy odzyskania niepodległości”.

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl

