Wrzesień 2013
Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na
nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy
podziękowanie dla Róży Różańcowej dorosłych:
Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Żywego Różańca za piękny upominek w postaci
plakatów z Matką Bożą Fatimską i hasłem do ułożenia. Obiecujemy modlitwę w intencji Róż
Różańcowych dorosłych. Bóg zapłać!
Dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego z opiekunem

Treść podziękowania wręczonego na ręce P. Janiny Szymaniuk, dla Róży Różańcowej dorosłych.

15.09.13 Mail „Zaproszenie” wysłany do członków PKRD:
Szczęść Boże! Witaj!
Serdecznie zapraszam Ciebie do kościoła św. Urbana I w pierwszą niedzielę października, tj. 06.10.2013 r.
na godz. 12.30 na Mszę św. dla dzieci, bezpośrednio po której będzie miało miejsce uroczyste rozdanie
tajemnic Różańca Świętego wszystkim członkom powstałego w maju br Podwórkowego Koła Różańcowego
Dzieci (w przeddzień Święta NMP Różańcowej).
Pozdrawiam - do zobaczenia! Z Panem Bogiem,
Małgorzata Wayda

Październik 2013
Przygotowanie WYSTAWY RÓŻAŃCÓW w kościele św. Urbana I
W pierwszych dniach października katecheci przygotowali w kościele wystawę, na której znalazło
się dużo prac wykonanych również przez członków PKRD.

Materiały, z których wykonano różańce:
kasztany, żołędzie, dzika róża, makaron, śrubki...

...cukierki, żelki, groszek ptysiowy, koraliki...

...plastikowe serduszka, wata, sznurek...

...folia aluminiowa, chrupki.

Uroczyste rozdanie tajemnic członkom PKRD
6 października 2013
Po Mszy św. dla dzieci w dniu 6 października miało miejsce rozdanie tajemnic Różańca św.
członkom PKRD przybyłym w tym dniu do kościoła św. Urbana I.

Na tle ołtarza po otrzymaniu tajemnic Różańca.

Z Rodzicami obok Wystawy Różańców.

07.10.13 Mail „Uroczyste rozdanie tajemnic Różańca”
Witam!
Dziękuję Wam za wczorajsze przybycie do kościoła św. Urbana.
Załączam kilka pamiątkowych fotografii. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem!

Małgorzata Wayda
Na lekcjach religii w październiku obejrzeliśmy duże fragmenty filmu „Lourdes” opowiadającego
o życiu św. Bernadetty. Być może owocem tych lekcji byli nowi członkowie PKRD z nowych,
tegorocznych klas III i IV.
14.10.13 Mail do Madzi Buczek, założycielki PKRD:
Szczęść Boże!
Witaj Madziu, z radością informuję, że mamy nowych członków PKRD powstałego w maju br. w
parafii św. Urbana I w Zielonej Górze. Załączam listę dzieci i prosiłabym o przysłanie legitymacji
na adres P. Janiny Szymaniuk, która od wielu lat prowadzi Biuro Radia Maryja w Zielonej Górze.
Dzieląc się radością załączam również kilka zdjęć z wystawy różańców, jaką my, katecheci z PSP 7
w Z. Górze zorganizowaliśmy w kościele św. Urbana I.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem!
Małgorzata Wayda

LISTA NOWYCH CZŁONKÓW PKRD:
1 (37). Karolina Kowalczyk,
2 (38). Natalia Szafranek,
3 (39). Jakub Kiraga,
4 (40). Michał Świerkowski,
5 (41). Oskar Prokopowicz,
6 (42). Kinga Prokopowicz,
7 (43). Wiktoria Majchrzak,
8 (44). Zofia Jasiewicz,
9 (45). Wiktoria Chuda,
10(46). Jan Dobras,
Odpowiedź Madzi Buczek:
Szczęść Boże!
Bardzo się cieszę, że do Koła dołączyli nowi członkowie! Prosiłabym o podanie adresu, na który
mam przesłać legitymacje. Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu sił, zapału, a przede wszystkim
nieustannej opieki Matki Najświętszej!
Z Panem Bogiem.
Madzia Buczek

Aktywny udział w nabożeństwach różańcowych członków PKRD
Przez cały październik gromadziliśmy się w kościele na modlitwie różańcowej. Dzieci z
Podwórkowego Koła Różańcowego chętnie włączały się w prowadzenie Różańca.

27.10.13 Mail „Zaproszenie - przypomnienie” wysłany do dzieci z PKRD:
Szczęść Boże! Witajcie!
Minął kolejny miesiąc. W najbliższą niedzielę, 03.11 br mamy pierwszą po uroczystym rozdaniu tajemnic
Różańca św. w październiku zmianę tajemnic. I tak będzie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.
Zapraszam więc wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na Mszę św. w tym dniu,
03.10 do kościoła św. Urbana I na g. 12.30 i pozostanie na kilka minut po jej zakończeniu w celu zmiany
tajemnic. Nie zapomnijcie przynieść tajemnic, które otrzymaliście w październiku.
Załączam zdjęcia z Wystawy Różańców w kościele św. Urbana I.
Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam - z Panem Bogiem! Małgorzata Wayda

Listopad 2013

03.11.13 – I zmiana tajemnic Różańca św.
23.11.13 Mail „Zaproszenie na grudniową zmianę tajemnic Różańca”
Szczęść Boże!
Mija kolejny miesiąc. Za tydzień, 1 grudnia br spotykamy się w kościele św. Urbana na Mszy św. o godz.
12.30, po której będzie miała miejsce kolejna zmiana tajemnic Różańca. Prosiłabym, abyście nie zapomnieli
wziąć ze sobą tajemnicy, którą rozważaliście w czasie modlitwy dziesiątką Różańca w listopadzie. Życzę
Wam i Waszym Bliskim dużo zdrowia i przesyłam pozdrowienia - z Panem Bogiem! Małgorzata Wayda

Grudzień 2013
01.12.13 grudniowa zmiana tajemnic Różańca św.

Na tle dekoracji adwentowej.

Drobne upominki, jakie otrzymali członkowie PKRD w czasie grudniowej zmiany tajemnic.

Mail: „Zmiana tajemnic - 01.12.13 - foto”
Szczęść Boże!
Dziękuję Wam za przybycie na kolejne nasze spotkanie. Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego
przeżycia adwentu. Styczniowa zmiana tajemnic odbędzie się 05.01.2014 r.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem!
Małgorzata Wayda
LISTA NOWYCH CZŁONKÓW PKRD: (już 55 osób)
1 (47). Anita Mierkiewicz
2 (48). Agnieszka Prętki
3 (49). Jowita Jasiewicz
4 (50). Michalina Kowalska
5 (51). Dominika Tomaszewska
6 (52). Dorota Czekańska
7 (53). Milena Mielcarek
8 (54). Weronika Kęsy
9 (55). Julia Cymbaluk

