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Projekt budującego się kościoła pw. św. Urbana I w Zielonej Górze.



Maj 2013 

Na początku maja  P.  Janina  Szymaniuk z  Biura  Radia  Maryja  zaproponowała,  aby założyć  na 
terenie  parafii  św.  Urbana  I  Podwórkowe  Koło  Różańcowe  Dzieci.  W   maju  klasy  III  i  IV 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, leżącej na terenie parafii św. Urbana I, na lekcjach religii 
dowiedziały się o objawieniu Matki Bożej w Lourdes i w Fatimie. Uczniowie  obejrzeli obrazki 
przedstawiające te wydarzenia. Usłyszeli, że Maryja zawsze prosiła dzieci, którym się objawiała o 
modlitwę różańcową za grzeszników.

Z lewej : modląca się Bernadetta w Lourdes, 1858 rok.

Z prawej: modląca się trójka dzieci w Fatimie: Łucja, Hiacynta i Franciszek, 1917 rok.

Uczniowie wspomnianych klas otrzymali również garść informacji na temat istniejących w Polsce  i 
na świecie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. 

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci powstały w 1997 roku z inicjatywy kilkuletniej  wówczas 
Madzi  Buczek.  Skupiają  w  większości  dzieci,  które  podejmują  zobowiązanie  do  codziennego 
odmawiania  co  najmniej  jednej  dziesiątki  Różańca  Świętego.  Zadaniem  PKRD  jest  szerzenie 
modlitwy  różańcowej  w  rodzinie,  szkole,  wśród  koleżanek  i  kolegów.  Dzieci  spotykają  się 
systematycznie  w poszczególnych kołach  na  modlitwie,  formacji  i  zabawie.  Podwórkowe Koła 
Różańcowe Dzieci  są  wspierane od początku istnienia  przez Radio Maryja i  Telewizję  Trwam. 
Mottem ich działania jest hasło „nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie  
ma miesiąca bez  spowiedzi”. Opiekę  nad PKRD sprawują ojciec  Piotr  Dettlaff CSsR oraz Ks. 
biskup Antoni Długosz.
Strona internetowa Kółek (http://www.pkrd.vel.pl/) podaje liczbę 148. 500 członków w 32 krajach 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotr_Dettlaff&action=edit&redlink=1
http://www.pkrd.vel.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_D%C5%82ugosz
http://pl.wikipedia.org/wiki/CSsR


świata.

Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest wypełnianie wezwania do modlitwy 
różańcowej, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie w roku 1917, objawiając się trójce dzieci: 
Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To wezwanie Maryi członkowie PKRD realizują poprzez 
zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca, w wyznaczonych 
intencjach. Intencje te są następujące:

• Za Ojca Świętego 
• Za Kościół Święty 
• Za biskupów, kapłanów i siostry zakonne 
• Za naszą Ojczyznę 
• Za Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe 
• Za misje 
• Za dzieci nienarodzone 
• Za rodziny 
• O pokój na świecie 
• O nawrócenie grzeszników 
• O rozwój PKRD

- Pragniemy odpowiedzieć na orędzie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie za pośrednictwem 
trojga pastuszków, wzywając wszystkich ludzi do codziennego odmawiania Różańca. To wezwanie 
Maryi jest aktualne także dzisiaj - podkreśla Magdalena Buczek.  
http://www.pkrd.vel.pl/

                                Błogosławieństwo Ojca Św. Franciszka dla PKRD 

http://www.pkrd.vel.pl/


Uroczyste przyjęcie dzieci do PKRD i rozdanie legitymacji członkowskich 
na Mszy św. dla dzieci. 

26 maja 2013 

Legitymacje członkowskie gotowe do rozdania.

Lista członków PKRD: 36 osób w dniu 26 maja 2013 r.

Listę członków przedstawiciele dzieci PKRD złożyli podczas Mszy św. w czasie procesji z darami 
na ręce ks. Proboszcza, jako dar serca – zapewnienie o modlitwie różańcowej.

LISTA DZIECI:

1. Sebastian Balcerowski, 
2. Oskar Balcerowski, 
3. Jakub Laba,
4. Dorota Zając, 
5. Barbara Gil, 
6. Ines Muszyńska, 
7. Karol Bąkiewicz, 
8. Arkadiusz Dojlido,   
9. Oliwia Lachowicz, 



10. Sandra Trela,  
11. Oliwia Żygowska,  
12. Olga Stankiewicz, 
13. Marcin Smreczak,  
14. Michał Pluta,  
15. Maksymilian Łabuć, 
16. Gabriela Wajzer, 
17. Agata Sierpińska,
18. Barbara Lewandowska,
19. Hanna Chorążyczewska, 
20. Patrycja Wróbel, 
21. Anna Iskra, 
22. Stanisław Werner, 
23. Julia Rekut, 
24. Natalia Reszkowska, 
25. Wiktor Jasiczek,  
26. Karol Malejko,   
27. Oliwia Konieczna,  
28. Katarzyna Pawlicka, 
29. Karolina Troszczyńska,
30. Kinga Bojanowska,  

             31. Zuzanna Firlej,
             32. Kacper Kiraga,                                                                  
             33. Karolina Mikos, 
             34. Maciej Kęszczyk, 
             35. Aleksandra Kędzierska,
             36. Maksymilian Maksymiak.

Czerwiec 2013
 

08.06.13 Mail do założycielki PKRD, Madzi Buczek:

Szczęść Boże!
Jestem katechetką pracującą na terenie parafii św. Urbana I w Zielonej Górze. Uczę (od roku)  
klasy III i IV w Szkole Podstawowej. Wcześniej pracowałam głównie ze starszymi uczniami -  
gimnazjum i liceum. Chcę podzielić się radością z założenia Podwórkowego Kółka Różańcowego  
Dzieci. Pani Janina Szymaniuk z Biura Radia Maryja w Zielonej Górze zachęciła mnie, a ja  
zachęciłam dzieci, które uczę i tak oto mamy piękny dar dla Pana Jezusa i Matki Bożej: Kółko  
składające się już z 36 członków. Liczba nie jest zamknięta, bo jeszcze wciąż zgłaszają się nowe  
dzieci. Pragnę podziękować za przekazane nam przez Panią Janinę legitymacje.

W niedzielę, 26 maja w parafii św Urbana I właśnie miało miejsce uroczyste wręczenie legitymacji  
członkowskich na Mszy św. dla dzieci. Załączam plik z wydrukiem formatu A3, który zaprojektował  
mój Mąż i wydrukował w specjalnym punkcie usługowym w mieście na błękitnej kartce. Wcześniej  
Mąż sfotografował różaniec-prezent od uczennicy kl. IV, jaki dostałam po jej powrocie na początku  
maja br z Ziemi Świętej. W ten różaniec Mąż wkomponował listę dzieci i dodał zarysy naszego  
budującego się kościoła pw. św. Urbana I.
Wydruk  zwinięty w rulon i przewiązany złotą nitką niosło jedno z dzieci jako dar ołtarza - modlitwa  
różańcowa dzieci - w czasie procesji z darami.

A 21-22.06 jadę z dziećmi do Częstochowy na pielgrzymkę Podwórkowych Kółek Różańcowych  
Dzieci.  Właśnie przed chwilą wysłuchałam audycji w radiu Maryja, poświęconej Podwórkowym 
Kółkom Różańcowym Dzieci. 



Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Madziu - jeśli w taki bezpośredni sposób mogę się do Ciebie  
zwrócić - oraz Twoich Bliskich.
Życzę radosnych dni. Z Panem Bogiem!

Małgorzata Wayda z Zielonej Góry 

Odpowiedź Madzi Buczek:

Szczęść Boże!
Bardzo dziękuję za tak radosną wiadomość! Cieszę się z powstania nowego PKRD w Zielonej  
Górze. Niech Matka Boża nieustannie otacza opieką i wyprasza potrzebne łaski dla wszystkich  
członków Koła! Życzę też dalszego rozwoju.
Pozdrawiam serdecznie Panią i całe PKRD.
Do zobaczenia na Jasnej Górze!
Madzia Buczek 

Jubileuszowa pielgrzymka PKRD; informacja ze strony internetowej PKRD:

W najbliższą sobotę na Jasną Górę po raz piętnasty udają się z pielgrzymką Podwórkowe Koła Różańcowe 
Dzieci.  Matka Boża czeka i zaprasza każdego z Was! Zabierzmy ze sobą rodzeństwo, koleżanki i kolegów. 
Niech nikogo z Was nie zabraknie! - zachęcają Magdalena Buczek, założycielka PKRD, wraz z o. Piotrem 
Dettlaffem CSsR, opiekunem kół. 
Tegoroczna pielgrzymka obchodzona w Roku Wiary przebiegnie pod hasłem „Wierzę w Ciebie, Boże 
żywy”. - Będziemy dziękowali za dar wiary, który otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego, i będziemy 
prosili Pana Jezusa i Matkę Bożą o to, byśmy nigdy w ciągu swego życia tego daru nie utracili - zachęca ks. 
bp Antoni Długosz, przyjaciel dzieci, który będzie przewodniczył sobotniej Eucharystii na wałach 
jasnogórskich, a wcześniej wystąpi z koncertem. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 czasem świadectw. 
Pół godziny później zaplanowano koncert zespołu „Dzieci z Brodą”, a o 12.30 koncert w wykonaniu ks. bp. 
Antoniego Długosza. O godz. 12.50 Magdalena Buczek, założycielka PKRD, poprowadzi modlitwę 
różańcową, a o godz. 13.00 będzie celebrowana Eucharystia. W trakcie spotkania organizatorzy przewidują 
także wiele konkursów z nagrodami i niespodzianek. - Będzie z nami dobrze znany zespół „Dzieci z Brodą”. 
Ale na pewno już teraz warto posłuchać ich piosenek, by nasz wspólny śpiew wznosił się aż do nieba - 
zachęca o. Piotr Dettlaff. Teledyski z piosenkami są dostępne na stronie Radia Maryja 
(www.radiomaryja.pl) , a także na stronie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci (www.pkrd.vel.pl). 

Program pielgrzymki: 
godz. 11.00 – rozpoczęcie, czas świadectw 
godz. 11.30 – koncert zespołu "Dzieci z Brodą" 
godz. 12.30 – koncert w wykonaniu ks. bp. Antoniego Długosza 
godz. 12.50 – modlitwa różańcowa 
godz. 13.00 – Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza 

http://www.pkrd.vel.pl/
http://www.radiomaryja.pl/


Informacja dla Rodziców  o pielgrzymce autokarowej dzieci z Kół Różańcowych do 
Częstochowy w dniach 21-22.06.13:

- organizatorem są zielonogórskie parafie, biura Radia Maryja, będzie jeden autokar dla całego miasta (tak  
było w ostatnich latach);
- koszt 70 zł (podróż, nocleg w Domu Pielgrzyma) + 20-30 zł kieszonkowego na obiad w Barze Familijnym  
w Częstochowie, 2x. Obiady są tanie, domowe, lub tylko suchy prowiant z domu; pieczywo i jakiś trwały  
dodatek (ser w plasterkach pakowanych oddzielnie, serki topione itp.), pomidor, ogórek, banan, małe soczki  
w kartonikach - na kolację w piątek i jeszcze coś na śniadanie w sobotę. Na podróż powrotną można będzie  
zakupić świeże pieczywo i dodatki na miejscu;
- wyjazd 21 czerwca o g. 8.00. Autokar będzie czekał przy konkatedrze św. Jadwigi. 
- pierwszego dnia zwiedzanie Jasnej Góry, uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim o g. 21;
- drugiego dnia centralna uroczystość - Msza św., spotkanie z założycielką Podwórkowych Kółek  
Różańcowych Dzieci, Madzią Buczek (dużo informacji o założycielce i jej dziele można przeczytać w  
internecie), koncert i inne punkty programu (szczegóły w internecie na stronie Podwórkowych Kółek  
Różańcowych Dzieci);
- w Domu Pielgrzyma zakwaterowanie w salach 6-8 osobowych, możliwość skorzystania z czajnika  
elektrycznego (herbata itp., lepiej wziąć z domu swój kubek i potrzebne produkty), łazienki, WC na  
korytarzu; w pokojach zostawimy bagaże od razu po przyjeździe do Częstochowy, a przy sobie będziemy  
nosić plecaczek z wodą w butelce i jakąś przekąską. 
Z dzieckiem może pojechać – byłoby wspaniale! - ktoś dorosły (70 zł- koszt taki sam, jak dziecko), lub może  
pojechać samo, będą dorośli do zaopiekowania się dziećmi, a także katecheci;
- na podróż nie dajemy czipsów i wody gazowanej;
- trzeba wziąć coś przeciwdeszczowego, ubrania na różną pogodę.                 Małgorzata Wayda, katechetka

Wyjazd na XV Ogólnopolską Pielgrzymkę PKRD do Częstochowy 
21-22 czerwca 2013 

Nasz autokar z kierowcą, P. Marcinem, obok najmłodsza uczestniczka pielgrzymki z tatą.

W czasie podróży.



Krótki postój w drodze do Częstochowy.

Dojechaliśmy szczęśliwie do celu...
Kwaterujemy się w Halach Noclegowych św. Józefa.

Zwiedzamy Jasną Górę.



Na Wałach Jasnogórskich, przy Wieczerniku i na tle pomnika Prymasa Tysiąclecia. 

Uroczystości centralne na Placu pod szczytem, sobota, 22 czerwca 2013.

Wspólne pląsy w rytm piosenek w wykonaniu Ks. bpa Antoniego Długosza i „Dzieci z Brodą”



Losowanie głównej nagrody w loterii.

Czas na wspólną modlitwę.

Balony lecą wysoko do nieba.

Uroczysta Eucharystia.



O.   Piotr Dettlaff  , biskup   Antoni Długosz   oraz założycielka PKRD, Madzia Buczek z mamą.  

Wracamy do Zielonej Góry.

Pomagamy P. kierowcy

23.06.13 Mail wysłany do członków PKRD po powrocie z Częstochowy:

Witam serdecznie wszystkich!
Wczoraj o godz. 22 wróciliśmy z Częstochowy do Zielonej Góry pełni wrażeń, zdrowi i szczęśliwi. Jak  
wiecie, w dniach 21-22.06 br w Częstochowie na Jasnej Górze miała miejsce XV Ogólnopolska Pielgrzymka  
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Było to niezwykle radosne wydarzenie. Pogoda dopisała!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_D%C5%82ugosz
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotr_Dettlaff&action=edit&redlink=1


Poczytajcie, posłuchajcie i obejrzyjcie w wolnej chwili klikając na wybrany  link:

http://www.radiomaryja.pl/informacje/spotkanie-dzieci-z-pkrd-u-najswietszej-matki/

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/xv-ogolnopolska-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-2/

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/xv-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-slowo-o-tadeusza-rydzyka-cssr/
Pozdrawiam, z Panem Bogiem!
Małgorzata Wayda       Załączam kilka zdjęć. 

Lipiec – sierpień 2013    WAKACJE!

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/xv-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-slowo-o-tadeusza-rydzyka-cssr/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/xv-ogolnopolska-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-2/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/spotkanie-dzieci-z-pkrd-u-najswietszej-matki/
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