
Wrzesień 2014 

Mail: „Zaproszenie” 02.09.14
Szczęść Boże!
Serdecznie witam wszystkich po wakacjach i zapraszam na pierwszą w nowym roku szkolnym zmianę 
tajemnic różańcowych, która odbędzie się jak zwykle w kościele św. Urbana I, w niedzielę, 7 września po 
Mszy św. o godz. 12.30. Zachęcam też do obejrzenia fotorelacji z naszej czerwcowej pielgrzymki do 
Częstochowy na Jasną Górę:

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

Pozdrawiam i życzę Wam błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nauki i odpoczynku nowego roku 
szkolnego. Z Panem Bogiem

Małgorzata Wayda 

                                                                            Ostatnie uroki lata

                                                          Mail „Po spotkaniu 07.09.14”

 

                                                Wrześniowa zmiana tajemnic Różańca

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


                                                                                                             Wrześniowy las

Październik 2014 

Mail: „Zmiana tajemnic różańcowych” 01.10.14

Szczęść Boże!                                                                                                                                                      
W najbliższą niedzielę, 05.10 br, w parafii św. Urbana I, po Mszy św. dla dzieci o godz. 12.30, na której 
będzie miało miejsce poświęcenie różańców, nastąpi zmiana tajemnic różańcowych dla dzieci z PKRD. 
Zapraszam również i Ciebie. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem  Małgorzata Wayda

                                                                                                                  Już jesień



                                                      Mail „Po spotkaniu 07.10.14”

Szczęść Boże!                                                                                                                                              
Bardzo dziękuję Wam za obecność na niedzielnym spotkaniu. Zachęcam do udziału w nabożeństwach 
różańcowych dla dzieci przez cały październik. Załączam pamiątkowe zdjęcia i serdecznie wszystkich 
pozdrawiam.    Z Panem Bogiem,  Małgorzata Wayda

Królowo Różańca świętego módl się za nami! 

                                                  Zmiana tajemnic w październiku

Przygotowanie WYSTAWY „TAJEMNICE RÓŻAŃCA” 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.



Tajemnice radosne, tajemnice światła, 

tajemnice bolesne, 

tajemnice chwalebne.

Listopad 2014 

W listopadzie zmiana tajemnic miała miejsce w trakcie szkolnych rekolekcji, które odbyły się z 



okazji ważnego wydarzenia w parafii św. Urbana I, jakim była peregrynacja obrazu Jezusa 
Miłosiernego.

                                                     W czasie rekolekcji szkolnych

Grudzień 2014 

Mail „Grudniowa zmiana tajemnic” z 02.12.14”

Szczęść Boże!Zapraszam wszystkich członków naszego Koła Różańcowego Dzieci na grudniową zmianę 
tajemnic Różańca, w najbliższą niedzielę, 7.12.14 w przeddzień święta Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Spotykamy się bezpośrednio po Mszy św. dla dzieci o godz. 12.30 w kościele św. Urbana (już 
ogrzewanym!!!). Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego przeżycia Adwentu.                                       
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem,

Małgorzata Wayda

                                     08.12.2014 -  Święto Niepokalanego Poczęcia NMP



       Na grudniowej zmianie tajemnic dzieci zostały obdarowane drobnymi, słodkimi podarkami.

Mail „ foto z 07.12.14” 

Grudniowa zmiana tajemnic Różańca

Mail „Życzenia świąteczne” z 24.12.14

Maleńki, kochany, najmniejszy,
z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka, 
maleńki, a przecież największy,

odwieczny, najbardziej współczesny.

Rozchmurz myśli wszystkich ludzi, Panie,
i kryształów lodu daj nam blask,

przyjmij nasze słabe ludzkie serca,
a nam swoje Boskie Serce daj.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości, dobra i pokoju - 

życzy Tobie oraz Twoim Bliskim  Małgorzata Wayda 


