
   
 

 

                    Legnica, dnia 13 stycznia 2020 r. 

                                                                                 

Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma 

swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to 

będzie go sądzić w dniu ostatecznym.              J 12,48 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Z A P R O S Z E N I E 

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

stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18
30

 w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy 

w intencji: o radość życia wiecznego dla śp. o. Tadeusza Słotwińskiego OFM – 25-krotnego 

wykładowcy Duszpasterstwa.  

   Po Mszy Świętej ks. dr Ignacy Soler (hiszpański kapłan prałatury personalnej Opus 

Dei) wygłosi – w sali nr 8 na parterze – wykład pt. „Papieże mojego życia: św. Paweł VI, 

św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek”.  

 
                  Sekretarz Kapituły DLP ’ 90                    Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90 

 

                          Izabela Wańkowicz                       Stanisław Andrzej Potycz 

 

 

 

 

Papież Paweł VI […] pochylił się mocno w moją stronę. Podałem 

mu rękę, a on mocno ścisnął moją dłoń. Prosiłem o męstwo dla 

tego papieża.                                         ks. I. Soler, ekai.pl, 12.11.2014 
 

Papież Polak bronił świętości Kościoła na dwa sposoby. Po 

pierwsze, beatyfikował i kanonizował wielu chrześcijan, a po 

drugie – sam dążył do świętości.          ks. I. Soler, ekai.pl, 23.04.2014 
 

Pamiętam ze wzruszeniem, kiedy w bazylice watykańskiej, w 

Wielki Czwartek 2009 r., koncelebrowałem z Tobą i z wieloma 

innymi kapłanami Mszę Krzyżma.  
                  ks. I. Soler, list do Benedykta XVI, Rzeczpospolita, 28.02.2013 
 

Franciszek trafia do ludzi, potrafi rozmawiać ze wszystkimi, ma 

czas dla każdego przechodnia.              ks. I. Soler, ekai.pl, 16.03.2018 

 

 

 

 
 

 

Zapraszamy także na kolejne, trzysta dwudzieste piąte, spotkanie: 

 - 05.03.2020 r. (czwartek), godz. 18
00

: o. Józef Szańca OFMConv (wykładowca etyki w WSDDL, Dyrektor 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy) wygłosi wykład pt. „Prawo, prawda i dobroć”. 

 

 

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl    

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 
kontakt@dlp90.p l      h t tp :/ /www.dlp90.pl 

 

Gratia  vobis  et  pax. Łaska  wam  i  pokój. 
 






