Styczeń 2014
Mail: „Zaproszenie – przypomnienie” 03.01.14
Szczęść Boże!
Zapraszam pomimo, iż trwają jeszcze ferie świąteczne, do przyjścia na styczniową zmianę tajemnic
różańcowych. Dla przypomnienia: kościół św. Urbana, 05.01.14 - niedziela, godz. 12.30. Życzę Wam i
Waszym Bliskim dobrego i błogosławionego Roku 2014!
Z Panem Bogiem! Małgorzata Wayda

06.01.14 Mail „05.01.14 – foto”
Szczęść Boże!
Dziękuję, że byliście na spotkaniu styczniowym PKRD. Następne 02.02.14. Obejrzyjcie pamiątkowe zdjęcia.
Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia jutro w szkole! Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

W czasie styczniowej zmiany tajemnic miało miejsce dzielenie się opłatkiem. Dzieci otrzymały
również List Papieża Franciszka napisany 12.12.13 r. do dzieci w Polsce, uczestników Rorat.
Po Nowym Roku do naszej wspólnoty PKRD dołączyli nowi członkowie:
LISTA NOWYCH CZŁONKÓW PKRD: (już 6o osób)
1 (56). Grzegorz Krupnicki,
2 (57). Hubert Samborski,
3 (58). Tola Moczulska,

4 (59). Krystian Kaczorowski,
5 (60). Maciej Turkowski,

Aktywny udział członków PKRD w jasełkach w parafii św. Urbana I
12.01.2014 r.
JASEŁKA „POKŁON DZIECI ŚWIATA”
12.01.2014 r.
Niech wyciągnie się do dłoni dłoń,
Niechaj miłość z góry stopi serca chłód.
Niech Bożego Narodzenia w sercu Twym nastanie cud,
Jezus przyszedł, by szczęśliwy był Twój dom.
12 stycznia br w parafii św. Urbana I uczniowie PSP nr 7 wraz z katechetami wystawili jasełka
„Pokłon Dzieci Świata”. W przedstawieniu wzięło udział 33 dzieci. Oprócz głównych bohaterów scenki
betlejemskiej: Matki Bożej, św. Józefa, aniołów, w jasełkach wystąpiły dzieci reprezentujące różne
kontynenty.
I tak, dzieci Afryki w strojach charakterystycznych dla swojego kontynentu (stroje murzyńskie,
arabskie, długie, luźne szaty, turbany) przyniosły Jezusowi w darze owoce, maskotki zwierząt afrykańskich,
bębenki, turbany. Dzieci Azji w kimonach i kapeluszach chińskich podarowały Nowonarodzonemu
miseczki z ryżem, chińską herbatę i porcelanę, jedwabne apaszki. Kowboje i Indianie z Ameryki Północnej
oddając Jezusowi pokłon złożyli w darze łuk, wyroby ceramiczne, skórki myśliwskie, ozdoby indiańskie,
pióropusz. Natomiast reprezentanci Ameryki Południowej ofiarowali kakao, banany, ananasy, kawę
brazylijską. Australijczycy w strojach farmerskich podarowali Dzieciątku bumerang i maskotkę kangura.
Natomiast przedstawiciele Europy (w tym jeden z Polski ubrany w strój w nasze narodowe barwy) złożyli w
darze duży portret Papieża Jana Pawła II, książki Jego autorstwa, nuty wielkich kompozytorów: Chopina,
Moniuszki, Bacha, Vivaldiego.
Pokłonowi, jaki składały Jezusowi dzieci, towarzyszyły kolędy w różnym wykonaniu: solo, w
duecie, tercecie oraz zbiorowo. W odpowiedni klimat wprowadzała specjalnie przygotowana na tę okazję
ścieżka dźwiękowa utworzona z fragmentów charakterystycznej dla kultury danego kontynentu muzyki. Np.
drogę reprezentantów Europy do betlejemskiej szopy ilustrował muzycznie fragment słynnego utworu
Vivaldiego „Cztery pory roku”.
Całość ubogacił dodatkowo występ trzech flecistek, uczennic kl. IV, które zagrały dwie kolędy na
dwa głosy. Najmłodszą aktorką była 4-letnia Iza, a najstarszą 15-letnia Jowita z Gimnazjum nr 6, która
zastępowała swoją chorą siostrę z PSP nr 7.
Ks. Proboszcz słusznie określił jasełka jako „misyjne”, gdyż miały one pokazać, że dzieci z całego
świata, niezależnie od koloru skóry i miejsca, w którym przyszło im żyć, wyznają z całym bogactwem
swojej kultury narodowej, że Jezus jest Królem i Zbawicielem całego świata. Bardzo miłą niespodzianką
był słodki poczęstunek aktorów jasełek, który przygotował Ks. Proboszcz.
Małgorzata Wayda, katechetka
(artykuł napisany do gazetki parafialnej)
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Wszyscy aktorzy jasełek wraz z katechetami

W pierwszych dniach stycznia na stronie internetowej parafii św. Urbana I w zakładce
„Grupy i wspólnoty” pojawiła się informacja o naszej wspólnocie, PKRD:
http://parafia-urban.zgora.pl/grupy.html
Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci
Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci skupia 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. Nasza wspólnota liczy 53 dzieci i wciąż się rozwija. Powstała w maju 2013
roku. Dzieci wraz z opiekunem spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na
zmianie tajemnic różańcowych.

