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Gratia vobis et pax. Łaska wam i pokój.
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji Św.Jadwigi
Legnica, dnia 4 marca 2019 r.
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi
do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Mt 7, 14

ZAPROSZENIE
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie
odprawiona 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1800 w Klasztorze Zakonu Braci
Mniejszych w Legnicy ul. Macieja Rataja 23 w intencji: o światło Ducha Świętego dla
Papieża Franciszka, aby prowadził Kościół drogami zgodnymi z zamysłem Boga.
Po Mszy świętej ks. dr Piotr Kot (biblista, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Legnickiej, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i
Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego) wygłosi wykład pt. „Krzeszowska Biblia
Pauperum“.
Sekretarz Kapituły DLP ’ 90

Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90

Izabela Wańkowicz

Stanisław Andrzej Potycz

Uważajcie, żeby nie gorszyć. Zgorszenie jest groźne, ponieważ
rani. A nawet nie tylko rani. Zgorszenie może zabijać: zabijać
nadzieję, zabijać radości, zabijać rodziny, zabijać wiele serc...
Papież Franciszek, 13.11.2017

Jeżeli ktoś nie ma czasu na wieloletnie śledzenie Pisma Świętego
oraz książek przybliżających postać opiekuna Zbawiciela, może
wybrać się do Krzeszowa. Warto udać się do kościoła pw. św.
Józefa. W świątyni znajduje się bowiem przebogata, barwna i
napisana dla prostych ludzi Biblia pauperum o świętym Józefie.
Ks. Piotr Kot, www.kultura.wiara.pl, 11.05.2012

Ten kościół czyta się jak książkę. A wszystko to za sprawą
Michała Leopolda Willmanna. Cystersi zadbali o to, by freski,
które będą oglądać wierni, były małym przewodnikiem po Biblii,
katechizmem dla średnio zaawansowanych. Ta forma zwana była
Biblią dla ubogich. Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 49/2017

Zapraszamy także na kolejne, trzysta siedemnaste, spotkanie:
- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 1800: Jan Grzegorczyk (pisarz – autor m.in. bestsellerowych powieści o
przypadkach księdza Grosera, publicysta, autor scenariuszy filmowych) wygłosi wykład pt. „Moje życie z
Mistrzami“ (opowie o Romanie Brandstaetterze, o. Janie Górze i ks. Janie Twardowskim).

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl

