
   
 

 

                    Legnica, dnia 25 listopada 2019 r. 

                                                                                  

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 

siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; 

jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 

więc i w śmierci należymy do Pana.            Rz 14,7–9 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Z A P R O S Z E N I E 
 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 zaprasza 5 grudnia 2019 r. (czwartek), godz. 18

00
 na 

wykład o. dr. Wacława Stanisława Chomika OFM (wykładowca teologii moralnej na 

uczelniach katolickich w Jerozolimie, Świdnicy i Wrocławiu, b. Minister Prowincjalny 

Prowincji św. Jadwigi) pt. „Na przekór eutanazji. Przypadek św. Franciszka z Asyżu”.  

     Wykład zostanie wygłoszony w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Legnickiej, ul. Jana Pawła II 1.  

     Spotkanie rozpocznie się Modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, a zakończy Modlitwą o 

potrzebne łaski za przyczyną Sługi Bożego Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny.  

      

 
                  Sekretarz Kapituły DLP ’ 90                    Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90 

 

                          Izabela Wańkowicz                       Stanisław Andrzej Potycz 

 

 

 

 

Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju 

zabójstwa, ludobójstwa, spędzenie płodu, eutanazja i dobrowolne 

samobójstwo […] są czymś haniebnym […] są jak najbardziej 

sprzeczne z czcią należną Stwórcy.  
                                              św. Jan Paweł II, Evangelium vitae,1995, nr 3 
 

Dziś tzw. prawo do godnej śmierci stało się obowiązkiem śmierci. 

I nie dotyczy to już tylko śmiertelnie schorowanych, lecz także 

starszych, nieproduktywnych, znudzonych życiem, nie wyłączając 

niechcianych noworodków.  
   o. W. Chomik, wykład w WSD Antonianum we Wrocławiu, 30.09.2018. 
 

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy także na kolejne, trzysta dwudzieste czwarte, spotkanie:  

- 23.01.2020 r. (czwartek), godz. 18
00

: ks. dr Ignacy Soler (doktor nauk teologicznych, matematyk, hiszpański 

kapłan prałatury personalnej Opus Dei, od 1994 r. mieszka w Polsce) wygłosi wykład pt. „Papieże mojego 

życia: św. Paweł VI, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek”. 

 

 

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 
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Gratia  vobis  et  pax. Łaska  wam  i  pokój. 
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