
   
 

 

                    Legnica, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

                                                                                    

Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was.  
                                                                          J 15,4              

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                     

Z A P R O S Z E N I E 

 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona 25 

kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 18
00

 w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy 

ul. Macieja Rataja 23 w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księcia Henryka II 

Pobożnego.  

 Po Mszy Świętej Jan Grzegorczyk (pisarz, dziennikarz, autor scenariuszy do filmów 

dokumentalnych i słuchowisk radiowych) wygłosi wykład pt. „Moje życie z Mistrzami“, 

podczas którego opowie o Romanie Brandstaetterze, o. Janie Górze i ks. Janie 

Twardowskim. 

      
                  Sekretarz Kapituły DLP ’ 90                    Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90 

 

                          Izabela Wańkowicz                       Stanisław Andrzej Potycz 

 

 

 

Henryk II Pobożny cieszy się kultem jako męczennik od czasu 

śmierci aż do czasów obecnych. Na przestrzeni wieków jego 

osoba jako tego, który oddał życie w obronie wiary […] 

powracała w tradycji Kościoła i europejskiej kulturze. 
                             bp Zbigniew Kiernikowski, list do KEP, 28.09.2015 
 

Staram się, by on [Kościół] był taki, jaki jest – z jego 

słabościami, upadkami, wadami, ale też z pięknymi ludźmi, z 

dobrem, które się tam dzieje.  

                                         Jan Grzegorczyk, Plus Minus, 08.12.2016 
 

Ludzie są w stanie wszystko powiedzieć. Te same usta, które 

wielbią Boga, ranią człowieka. Nic nowego pod słońcem.   
                   Jan Grzegorczyk, Trufle. Nowe przypadki księdza Grosera 
 

 

 

Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana 

doprowadzą nas wszystkich do nowego życia w Chrystusie 

życzy Kapituła DLP ’90 

 
Zapraszamy także na kolejne, trzysta osiemnaste, spotkanie:  

- 23 maja 2019 r. (czwartek), g. 18
00

: Stanisław Srokowski (pisarz – autor m.in. „Nienawiści”, na kanwie której 

powstał film „Wołyń“, poeta, dramaturg, publicysta) wygłosi wykład pt. Życie wśród pisarzy, agentów i intryg.  

 

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 Prowincji Św.Jadwigi  
 


