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Gratia vobis et pax. Łaska wam i pokój.
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji Św.Jadwigi
Legnica, dnia 3 grudnia 2018 r.
Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę,
mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą“.
Iz 41,13

ZAPROSZENIE
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie
odprawiona 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1800 w Klasztorze Zakonu Braci
Mniejszych w Legnicy ul. Macieja Rataja 23 w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego.
Po Mszy świętej Krystyna Sobierajska (pedagog, współtwórca „Solidarności” Ziemi
Legnickiej od sierpnia 1980 r., wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Zagłębia Miedziowego w 1981 r.) wygłosi wykład pt. „Stan wojenny 1981 – fakty i
wspomnienia osobiste”.
Sekretarz Kapituły DLP ’ 90

Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90

Izabela Wańkowicz

Stanisław Andrzej Potycz

Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej
wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić
wszystko, aby w pokoju budować przyszłość Ojczyzny.
św. Jan Paweł II – podczas modlitwy Anioł Pański (13.12.1981)

Byłam internowana w pierwszą noc stanu wojennego (13
grudnia 1981 r.), przetrzymywana w kilku aresztach, we
wrocławskim więzieniu na Klęczkowskiej i wreszcie
wywieziona do Gołdapi, skąd zostałam uwolniona w lipcu
1982 r. Byłam też później dwukrotnie aresztowana.
Krystyna Sobierajska – „Kronika“ nr 5/99 (polskie czasopismo
wydawane w Norwegii)

Zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019
życzy Kapituła DLP ’90 w Legnicy

Zapraszamy także na kolejne, trzysta czternaste, spotkanie:
- 17.01.2019 (czw.), g. 1800: gościem spotkania będzie prof. Romuald Szeremietiew (dr hab. nauk wojskowych,
b. poseł na Sejm RP, b. minister i wiceminister Obrony Narodowej RP, publicysta, autor wielu książek).

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl

