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Klasztor Zakonu Braci Mniej szych Franciszkanów Prowincji Św.Jadwigi
Legnica, dnia 31 sierpnia 2020 r.
Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się!
Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!
Kpł 11,44

ZAPROSZENIE
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona
10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1800 w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w
Legnicy, Plac Kardynała Wyszyńskiego 1 w intencji: o radość życia wiecznego dla śp.
Zygmunta Urbana – współzałożyciela Duszpasterstwa.
Po Mszy Świętej s. dr Elżbieta Raszczyk OSC (klaryska z Zakonu Ubogich Sióstr
Świętej Klary, psycholog, psychoterapeuta) wygłosi wykład pt. „Psychologiczne aspekty
świętości człowieka”.
Sekretarz Kapituły DLP ’ 90

Przewodniczący Kapituły DLP ’ 90

Izabela Wańkowicz

Stanisław Andrzej Potycz

Świętość wydaje się być umiejętnością budowania relacji w
określonych konstelacjach: do Boga, do bliźniego i do siebie
samego.
s. Elżbieta Raszczyk OSC
Przykazanie miłości tworzy trójkąt: na szczycie
transcendentny Bóg, jest to więź nadrzędna do wszystkich
innych, a stosunek nas samych do siebie, jak i do bliźniego,
tworzy związek symultaniczny.
s. Elżbieta Raszczyk OSC
Zachęcam czytelników do podjęcia trudu czytania i
pogłębionego studiowania poszerzonej problematyki
katolickiej nauki społecznej…
Zygmunt Urban (1929-2020), ze wstępu do: Władysław
Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej, Legnica 1996

Dzisiaj – kiedy patrzę na niego, gdy jest schorowany i nie
mówi – nadal widać w nim wielkość.
Romuald Szeremietiew o Zygmuncie Urbanie, 10.10.2019

Zapraszamy także na kolejne, trzysta dwudzieste siódme, spotkanie:
- 24.10.2020 r. (sobota), godz. 930, aula WSDDL – konferencja naukowa z okazji 30-lecia powstania DLP ’90
z wykładami: bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, o. dr. Wacława Chomika OFM, ministra Jarosława Sellina i
prof. Jana Żaryna.

Zapraszamy na stronę internetową: www.dlp90.pl

