
   
 

 

                    Legnica, dnia 13 maja 2019 r. 

                                                                                    

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie.                                 Mt 5,10 

                                                                                       

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                     

Z A P R O S Z E N I E 
 

 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona 23 

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

 w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy ul. 

Macieja Rataja 23 w intencji: aby Polacy trwali przy chrześcijańskich wartościach. 

 Po Mszy Świętej Stanisław Srokowski (pisarz – m.in. autor zbioru opowiadań 

„Nienawiść”, na kanwie którego powstał film „Wołyń“, poeta, dramaturg, publicysta, 

nauczyciel akademicki) wygłosi wykład pt. „Życie wśród pisarzy, agentów i intryg“.  

 W spotkaniu udział weźmie Rafał Ślusarz – Senator RP, kandydat Prawa i 

Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego. 

  

      
                  Sekretarz Kapituły DLP ’ 90                    Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90 

 

                          Izabela Wańkowicz                       Stanisław Andrzej Potycz 

 

 

 
 

Życie wśród pisarzy, agentów i intryg opowiada o długoletnim 

inwigilowaniu i prześladowaniu autora przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Srokowski w 1968 r. wraz młodzieżą szkolną, 
której był nauczycielem, wyszedł na ulice Legnicy, by 

protestować przeciwko komunistycznej indoktrynacji.                 
        www.sklep.magnapolonia.org – o nowej książce S. Srokowskiego   
 

Ujawniam w niej cały skomplikowany świat podłości i hańby 

komunistycznych służb specjalnych. Pokazuję też szeroką 
panoramę zjawisk i mechanizmów, które zniewalały umysły 

Polaków. Poznacie wielu pisarzy konfidentów. I wielu, którzy 

nie dali się uwieść komunistycznej propagandzie. 
            S. Srokowski – o książce Życie wśród pisarzy, agentów i intryg  

 

 

 

Zapraszamy także na kolejne, trzysta dziewiętnaste, spotkanie:  

- 6 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 18
00

: ks. Leszek Mirek (dyrektor Centrum Formacyjno-Szkoleniowego 

„Księżówka” w Zakopanem) wygłosi wykład pt. „Święty Jan Paweł II w Księżówce i pod Giewontem“. 

 

 

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  
 


