
STYCZEŃ 2016 

Mail „ Życzenia – zaproszenie” 02.01.2016 

Szczęść Boże!

Przyjmijcie życzenia Noworoczne pochodzące z jednej z Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu,
z Księgi Liczb:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy 
swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,22-27)

Tego życzę Wam i Waszym Bliskim u progu Nowego Roku 2016.                                            
Jednocześnie zapraszam członków Koła Różańcowego Dzieci na pierwszą w Nowym Roku zmianę 
tajemnic Różańca św., która odbędzie się po Mszy św. o godz. 12.30 w kościele pw. św. Urbana I w 
niedzielę, 3 stycznia br.

Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem,  Małgorzata Wayda

                                                                                  

                                       Styczniowa zmiana tajemnic Różańca św. 03.01.2016                                

Mail „Po spotkaniu” 04.01.2016 

Szczęść Boże,  dziękuję Wam za udział w spotkaniu Noworocznym. Załączam pamiątkowe zdjęcia i 



serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

JASEŁKA 2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku wielu członków PKRD zaangażowało się w
przygotowanie tegorocznych Jasełek. Przedstawienie zostało wystawione 10 stycznia br w kościele
pw. św. Urbana I.

                                     Hania – gitarzystka oraz Mikołaj z Tatą – skrzypkowie.

          Milenka i Kuba – Maryja i Józef                                 Lenka gra kolędę na klawiszach.

                                      Piotruś – mieszkaniec Betlejem i Michał – król Herod.



   

     Maryja z Józefem szukają miejsca w gospodzie.              Zuzia i Iza śpiewają kolędę.

.Wiktor – wiolonczelista w czasie grania kolędy.

                                                   Do żłóbka zbliżają się pasterze.



                                                                   Chórek Aniołów

                                             Flecistki – kołysanka dla małego Jezusa

                                             Kolęda dla Dzieciątka na flecie poprzecznym.



                                    W Jasełkach wzięło udział ponad trzydziestu aktorów.

                                        

W lutym i  w marcu 2016 spotkania członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci 
połączone ze zmianą tajemnic nie odbyły się z powodu zwolnienia lekarskiego opiekuna.

KWIECIEŃ 2016 

Mail „zaproszenie” 02.04.16 

Szczęść Boże!                                                                                                                                        
Z radością pragnę zaprosić po dwumiesięcznej przerwie członków  Koła Różańcowego Dzieci na 
krótkie spotkanie - zmianę tajemnic Różańca św. w najbliższą niedzielę, 3 kwietnia br  o godz. 12.30
w kościele św. Urbana I. 
Trwając w oktawie Wielkanocnej przyjmijcie życzenia:

Niech Baranek Boży błogosławi Wam i Waszym Bliskim i obdarza obfitymi łaskami.
W sercach Waszych niech zagoszczą słowa Zmartwychwstałego: Pokój Wam!

Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda



                                               Kwietniowa zmiana tajemnic 01.04.2016

Mail „Zaproszenie” 30.04.16

Zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci do kościoła św. Urbana I na Mszę 
św. o godz. 12.30 i na zmianę tajemnic Różańca świętego w drugą (tym razem) niedzielę miesiąca, 
tj. 8 maja br, ponieważ w I niedzielę maja wielu z nas wyjeżdża korzystając z długiego majowego 
weekendu. 

Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego, miłego odpoczynku! Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 

MAJ 2016 

Majowa zmiana tajemnic 08.05.2016



Pamiątkowe zdjęcie wspólnie z rodzicami 08.05.2016

Mail „Po spotkaniu” 10.05.16

Serdecznie dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za obecność na niedzielnym spotkaniu. Załączam 
pamiątkowe zdjęcia i życzę samych słonecznych, majowych dni. Z Panem Bogiem, Małgorzata 
Wayda

Przygotowanie wystawy „Maryja naszą Matką”

W pierwszych dniach maja katecheci przygotowali w kościele św. Urbana I wystawę prac uczniów 
na temat „Maryja naszą Matką”. Znalazło się na niej wiele prac członków naszego Koła.



CZERWIEC 2016

Mail „Zaproszenie” 04.06.2016

Szczęść Boże! Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie członków 
Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci w niedzielę, 5 czerwca br w kościele św. Urbana I po 
Mszy św. o godz. 12.30.Nie zapomnijcie wziąć swoich tajemnic różańcowych. Pozdrawiam Was i 

Waszych Bliskich Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 

Ostatnia zmiana tajemnic w roku szkolnym 2015/2016

5 czerwca 2016 



Mail „Po ostatnim spotkaniu” 15.06.2016

Szczęść Boże,

serdecznie dziękuję Wam za obecność na czerwcowej - ostatniej w tym roku szkolnym - zmianie 
tajemnic Różańca.
Zapraszam do odwiedzenia strony parafii św. Urbana I, gdzie wkrótce ukaże się kolejna część 
naszej Kroniki Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Oto link do strony (dla przypomnienia):

http://parafia-urban.zgora.pl/grupy.html

Załączam zdjęcia z naszego spotkania. Życzę Wam pięknych wakacji, które już wkrótce się 

rozpoczną. 
Pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.

Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

WAKACJE !!!

http://parafia-urban.zgora.pl/grupy.html

