Styczeń 2015
Mail: „Zaproszenie na zmianę tajemnic Różańca” 02.01.15
Szczęść Boże!
Życzę Wam i Waszym Bliskim szczęśliwego, pełnego Bożych łask, Nowego Roku!
Jednocześnie pragnę zaprosić Was na pierwszą w Nowym Roku zmianę tajemnic Różańca. Odbędzie się ona
jak zwykle, w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 04.01.2015 w kościele pw św. Urbana I po Mszy św. o godz.
12.30. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem Małgorzata Wayda

Mail: „po styczniowym spotkaniu 04.01.15”
Szczęść Boże! Dziękuję Wam, że przyszliście na zmianę tajemnic Różańca pomimo, iż były jeszcze ferie
świąteczne. Oto zdjęcie z naszego pierwszego w Nowym Roku spotkania. Serdecznie pozdrawiam, z Panem
Bogiem Małgorzata Wayda

Styczniowa zmiana tajemnic Różańca św. na tle szopki betlejemskiej.

Szopka w głównym ołtarzu kościoła św. Urbana I.

Luty 2015
Aktywny udział członków PKRD w jasełkach w parafii św. Urbana I
01.02.2015 r.
JASEŁKA „GWIAZDA BETLEJEMSKA”

Skrzypek rozpoczyna przedstawienie.

Najmłodszy aktor jasełek, solista.

Aniołowie.

Flecistki grają Jezusowi kolędę.

Maryja z Dzieciątkiem i Józef.

Pasterze oddają pokłon.

Kolejna pięknie zagrana na skrzypcach kolęda dla Dzieciątka. Trzej Królowie i ich dary.

Królowie witają Dzieciątko Jezus. Jasełka dobiegają końca, kończy je wspólna kolęda.

Pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi aktorami i katechetami.

Zmiana tajemnic Różańca św. 1 lutego, w przeddzień Święta Matki Bożej Gromnicznej,
odbyła się bezpośrednio po jasełkach.

Marzec 2015

Marcowa zmiana tajemnic różańcowych, 01.03.15

Kwiecień 2015
Mail „Życzenia Świąteczne” z 03.04.15
„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Pan okazał swą moc (...)".
Mądrości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego,
zdrowych, pełnych pokoju i miłości Świąt Wielkanocnych
życzy Tobie i Twoim Bliskim Małgorzata Wayda

(Kwietniowa zmiana Tajemnic Różańca św. odbędzie się 12.04 br jak zwykle po Mszy św. o godz.
12.30).

Kwietniowa zmiana tajemnic Różańca św., 12.04.15

Maj 2015
Mail z 02.05.15 - „Zmiana tajemnic”:
Szczęść Boże! Zapraszam Cię w niedzielę, 3 maja br do kościoła pw św. Urbana I na godz. 12.30 na Mszę
św., po której odbędzie się krótkie spotkanie członków PKRD połączone ze zmianą tajemnic Różańca.
Jednocześnie informuję, że trwają zapisy osób chętnych na wyjazd na dwudniową pielgrzymkę dzieci z
PKRD do Częstochowy w dniach 20-21.06.15. Koszt 75 zł. Jedziemy już po raz trzeci.
Serdecznie pozdrawiam w najpiękniejszym miesiącu roku - maju, miesiącu Maryjnym. Z Panem Bogiem,
Małgorzata Wayda

Zmiana tajemnic różańcowych 3 maja 2015

Czerwiec 2015

7 czerwca – ostatnia w bieżącym roku szkolnym zmiana tajemnic.

Mail z 23.06.15 „link do materiałów z XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki PKRD do Częstochowy”
Szczęść Boże, załączam link do odsłuchania i obejrzenia zdjęć i materiałów wideo z XVII Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, z której wróciliśmy w niedzielę późnym wieczorem:
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/dzieci-z-pkrd-pielgrzymowaly-na-jasna-gore/
http://www.radiomaryja.pl/tag/xvii-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-video/
Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim pięknych wakacji!

Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

