Wrzesień 2016
Mail z 03.09.16 „Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16”
Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła
Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego wyjazdu nasze pierwsze spotkanie w nowym roku
szkolnym odbędzie się za tydzień, tj. 11 września po Mszy św. o godz. 12.30 w kościele św. Urbana
I. Wszystkich gorąco zapraszam. Pozdrawiam Was oraz Waszych Bliskich i życzę owocnego
kolejnego roku przyjaźni z Panem Jezusem i Matką Bożą.
Z Panem Bogiem,
Małgorzata Wayda

Mail z 15.09.16 „Foto z pierwszego spotkania”
Szczęść Boże,
bardzo dziękuję każdemu z Was za obecność na naszym spotkaniu. Serdecznie pozdrawiam, z
Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Astry – jesienne kwiaty dla Matki Bożej

Pierwsze powakacyjne spotkanie członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci, 11.09.16.
Mail z 30.09.16 „Zaproszenie”
Szczęść Boże,
zapraszam członków naszego Koła Różańcowego Dzieci na spotkanie, jak zwykle w I niedzielę
miesiąca, tj. 02.10 br do kościoła św. Urbana I na godz. 12.30. Proszę, nie zapomnijcie wziąć
swojej tajemnicy Różańca na zmianę. Życzę wszystkim dobrej niedzieli!
Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich. Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Październik 2016
Mail z 02.10.16 „Po spotkaniu”
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność na dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam w
październiku na nabożeństwa różańcowe dla dzieci do kościoła św. Urbana I w każdy wtorek i
piątek na godz. 17 (przynosimy serduszka z dobrymi uczynkami). Zachęcam jednocześnie do
udziału w ogłoszonym we wrześniu konkursie na najpiękniej wykonaną figurkę Matki Bożej.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Październikowa zmiana tajemnic Różańca świętego, 02.10.16
PAŹDZIERNIKOWA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA
dla członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci
W I niedzielę października dzieci modlące się na Różańcu spotkały się wraz z opiekunem
koła po Mszy św. o godz. 12.30 na zmianie tajemnic Różańca. Każde dziecko otrzymało plakat
przedstawiający Matkę Bożą z Różańcem w ręku. Napis na plakacie „Ratujmy świat” zachęcał do
modlitwy. W spotkaniu udział wzięły następujące osoby: Sebastian, Magda, Maciek, Karolinka,
Jula, Franiu, Marysia i Małgosia.
Małgorzata Wayda
(artykuł napisany do gazetki parafialnej URBANUS)

Konkurs na najpiękniej wykonaną figurkę Matki Bożej

PAŹDZIERNIKOWY KONKURS
Pod koniec września br katecheci z PSP 7 ogłosili w szkole konkurs na najpiękniej
wykonaną przestrzenną figurkę Matki Bożej z dowolnych materiałów (masa solna, papier, tkanina
itp.). Pracę z dołączoną wizytówką należało przynieść w pierwszych dniach października do
kościoła i ustawić na przygotowanym dla poszczególnych klas miejscu w formie wystawy. Dzieci
bardzo licznie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w konkursie. Pierwsze figurki pojawiły się
w niedzielę, 2 października i z każdym dniem przybywało ich coraz więcej. W sumie w konkursie
wzięło udział prawie 70 osób. Każda figurka jest oczywiście inna, niepowtarzalna.
Rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem dyplomów i nagród nastąpi 13 listopada i nie będzie
łatwe...
Małgorzata Wayda
(artykuł napisany do gazetki parafialnej URBANUS)

W konkursie wzięli udział również członkowie Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci.

Figurki Matki Bożej towarzyszyły nam w czasie nabożeństw różańcowych, gdyż wystawa trwała
cały październik.

MARYJNY MIESIĄC
W miesiącu Różańca św. dzieci z naszej parafii gromadziły się dwa razy w tygodniu, aby
modlić się rozważając tajemnice różańcowe i ofiarowując swoją modlitwę w różnych intencjach.
Nasze spotkania modlitewne odbywały się w każdy wtorek i piątek. Tajemnice radosne, światła,
bolesne i chwalebne z życia Pana Jezusa i Matki Bożej pomagały nam rozważać ilustracje i napisy
ułożone na stopniach ołtarza. Śpiewaliśmy dużo piosenek maryjnych. A po modlitwie zawsze było
losowanie serduszka z dobrym uczynkiem. Właściciel szczęśliwego losu mógł zabrać ze sobą do
domu wyjątkowego Gościa: figurkę Matki Bożej.
Małgorzata Wayda
(artykuł napisany do gazetki parafialnej URBANUS)

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci w naszej parafii.

W czasie nabożeństw miało miejsce losowanie serduszka z dobrymi uczynkami. Osoba
wylosowana mogła wziąć ze sobą do domu figurkę Matki Bożej.

Listopad 2016

Mail z 04.11.16 „Zaproszenie”
Szczęść Boże, serdecznie zapraszam na listopadową zmianę tajemnic różańcowych połączoną z
uroczystym wręczeniem legitymacji członkowskich uczniom należącym do Podwórkowego Koła
Różańcowego Dzieci. Uroczystość odbędzie się w kościele św. Urbana I w niedzielę, 6 listopada br
na Mszy św. o godz. 12.30. Pozdrawiam, z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

Przygotowane do wręczenia legitymacje członkowskie z pieczęcią parafialną parafii św. Urbana I.

Zaproszenia, jakie otrzymało 18 członków PKRD przed uroczystością wręczenia legitymacji.

Obrazki i książeczki dla każdego dziecka z okazji otrzymania legitymacji.

Ks. Paweł wręcza legitymacje 14 członkom PKRD (czworo uczniów nie mogło przyjść).
WRĘCZENIE LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH
06.11. br w naszym kościele na Mszy św. o godz. 12.30 miała miejsce niecodzienna uroczystość.
Czternastu uczniów – członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci otrzymało legitymacje
członkowskie. Legitymacje wręczał dzieciom Ks. Paweł wraz z opiekunem Koła istniejącego w
parafii św. Urbana I od maja 2013 roku. Po otrzymaniu legitymacji oraz drobnych upominków
zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.
W obecnym roku szkolnym 2016/2017 do Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci należą 24
osoby.
Małgorzata Wayda, opiekun Koła
(artykuł napisany do gazetki parafialnej URBANUS)

Zdjęcie grupowe w dniu wręczenia legitymacji, 06.11.16.

Grudzień 2016

Mail z 03.12.16 „Zaproszenie”
Szczęść Boże, zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na grudniową
zmianę tajemnic Różańca św. w niedzielę, 04.12 br po Mszy św. o godz. 12.30 do kościoła św.
Urbana I. Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich. Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Matka Boża Niepokalanie Poczęta

Grudniowa zmiana tajemnic różańcowych, 04.12.16

W niedzielę, 4 grudnia kościół św. Urbana I odwiedził św. Mikołaj. Każdemu dziecku będącemu w
tym dniu na Mszy św. o godz. 12.30 wręczył prezent. Było dużo radości! Dzieci z Koła
Różańcowego zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem.

Mail z 05.12.16 „Po spotkaniu”
Szczęść Boże, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mogli przyjść na nasze spotkanie. Serdecznie
pozdrawiam i życzę zdrowia i błogosławionego adwentowego oczekiwania. Z Panem Bogiem,
Małgorzata Wayda

Mail z 22.12.16 „Życzenia Świąteczne”
Niech Nowonarodzony oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Z modlitewną pamięcią
Świąteczne i Noworoczne życzenia
składa wszystkim członkom Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci oraz Waszym Bliskim
Małgorzata Wayda, opiekun Koła

Mail z 31.12.16 „Życzenia Noworoczne”
U progu Nowego Roku 2017 pragnę życzyć wszystkim członkom Podwórkowego Koła
Różańcowego Dzieci oraz Waszym Bliskim, aby Jezus błogosławił Wam, umacniał wiarę, dodawał
nadzieję i rozpalał miłość.
Błogosławionego Nowego Roku!
Małgorzata Wayda
Jednocześnie zapraszam na pierwszą w Nowym Roku zmianę tajemnic Różańca św. w niedzielę, 8
stycznia 2017 r., jak zawsze do kościoła św. Urbana I na godz. 12.30.
.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

