
Wrzesień 2015 

Mail: „Zaproszenie” - 01.09.15

Szczęść Boże!

Witam wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci u progu nowego roku 
szkolnego. Rozpoczynamy kolejny rok naszej przyjaźni z Panem Jezusem i Jego Matką, Maryją. 
Zapraszam Was na pierwsze spotkanie połączone ze zmianą tajemnic Różańca w niedzielę, 6 
września do kościoła p.w. św. Urbana I na Mszę św. o godz. 12.30. 
Zachęcam też do obejrzenia fotorelacji z naszej trzeciej już pielgrzymki do Częstochowy w czerwcu 
br. Podaję link:

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

Życzę wszystkim wielu łask Bożych na każdy dzień nowego roku szkolnego.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem!
Małgorzata Wayda 

Mail „Po spotkaniu” - 06.09.15

Wrześniowa zmiana tajemnic Różańca świętego, 06.09.15

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


Październik 2015 

 Mail „Zaproszenie” - 01.10.15

Szczęść Boże,

zapraszam  członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na październikową zmianę 
tajemnic Różańca, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 4 października w kościele św. Urbana I
po Mszy św. dla dzieci. Nie zapomnijcie przynieść swojej tajemnicy różańcowej.                   
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Mail „Po spotkaniu” - 11.10.15

Szczęść Boże! 

Dopiero dziś przesyłam Wam zdjęcia z naszego spotkania w I niedzielę października, gdyż czekałam
na Wasze adresy mailowe. Jednak jeszcze nie wszyscy je dali. Dziękuję bardzo za Waszą obecność w

kościele na naszym spotkaniu. Życzę Wam i Waszym Rodzicom dobrej, spokojnej jesieni. 
Serdecznie pozdrawiam, Z Panem Bogiem. Małgorzata Wayda

Październikowa zmiana tajemnic, 04.10.15



                              WYSTAWA NAJPIĘKNIEJSZYCH RÓŻAŃCÓW                 

Na początku października katecheci  wraz z Ks.  Pawłem przygotowali  w kościele św. Urbana I
Wystawę  Najpiękniejszych  Różańców  wykonanych  przez  uczniów  PSP  7  z  różnorodnych
materiałów: 

jarzębiny, żołędzi, kasztanów, makaronu, śrubek, żelek, koralików, papieru, masy solnej, nakrętek 
od butelek, waty, folii aluminiowej, muszelek, chrupek, cukierków, batonów i wielu jeszcze innych 
tworzyw. 



Wieloma oryginalnymi pomysłami na wykonanie różańców wykazali się również członkowie 
naszego Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci.

W niedzielę, 25.10.15 w czasie Mszy św. dla dzieci miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu. Do 
kościoła przyszło bardzo dużo dzieci. Katecheci wspólnie z Ks. Pawłem przygotowali 170 
dyplomów – wyróżnień. Oprócz tego każdy uczestnik otrzymał obrazek i słodycze. Natomiast 
dziesięcioro dzieci otrzymało nagrody specjalne – różańce.

Dyplomy dla uczestników konkursu



DZIEŃ PAPIESKI w naszej parafii, 11.10.15

W niedzielę, 11.10.15 katecheci z uczniami PSP nr 7 przygotowali z okazji XV Dnia Papieskiego
program artystyczny, który został  przedstawiony w kościele pw. św. Urbana I  na Mszy św. dla
dzieci. 

W programie wzięli udział również członkowie naszego Koła Różańcowego Dzieci.

Mail „Prośba o nowe legitymacje” do założycielki PKRD, Madzi Buczek - 22.10.15

Szczęść Boże!

Nasze Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci istnieje już trzeci rok. Co roku dołączają do Koła nowi 
członkowie, którzy pragną spełnić prośbę Matki Bożej o codziennej modlitwie dziesiątką Różańca 
świętego. Chciałabym prosić Ciebie Madziu o przysłanie 21 legitymacji dla nowych członków, bo 
tyle dzieci w październiku przystąpiło do naszego Koła. Są to uczniowie klas III PSP nr 7 w 
Zielonej Górze w parafii św. Urbana I, których uczę już trzeci rok. Załączam nazwiska uczniów w 
załączniku.
Bardzo prosiłabym o legitymacje dla nich.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem

Małgorzata Wayda - katechetka z PSP nr 7 w Zielonej Górze (parafia pw. św. Urbana I) 



Mail „Zaproszenie-zmiana terminu” - 30.10.15
Szczęść Boże,
zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na spotkanie listopadowe - zmianę 
tajemnic Różańca - w kościele św. Urbana I, 08.11 br o godz. 12.30, gdyż w najbliższą, I niedzielę 
listopada, wielu z nas wyjeżdża na groby Bliskich poza Zieloną Górę.

Życzę Wam i Waszym Rodzicom spokojnego odpoczynku w czasie najbliższych wolnych od pracy i 
szkoły dni. Z Panem Bogiem. Małgorzata Wayda 

Listopad 2014 

Mail „foto-po spotkaniu” - 09.11.15

Szczęść Boże,

bardzo dziękuję Wam za przyjście na nasze niedzielne spotkanie. 
Załączam pamiątkowe zdjęcia i życzę zdrowia na listopadowe, jesienne dni.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem. Małgorzata Wayda

Listopadowa zmiana tajemnic różańcowych, 08.11.15



Grudzień 2015 

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia

Mail „Zaproszenie na zmianę tajemnic” -  12.12.15

Szczęść Boże!

Zapraszam na comiesięczną zmianę tajemnic Różańca świętego do kościoła pw. św. Urbana I w 
niedzielę, 13 grudnia br o godz. 12.30  (z powodu choroby przesuniętą o tydzień).

Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem 

Małgorzata Wayda

Mail „Podziękowanie” - 13.12.15

Szczęść Boże!

Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Załączam pamiątkowe zdjęcia. Serdecznie 
pozdrawiam!
Z Panem Bogiem 



                                                          

    Grudniowa zmiana tajemnic, 13.12.15

Mail „Życzenia Świąteczne” -  25.12.15

Zrodzony na sianie w półmroku stajenki,
Śpi w ramionach Matki Jezus malusieńki.
Święta Noc złocistą gwiazdą opromienia,

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Świąteczne i Noworoczne życzenia składa wszystkim członkom Koła Różańcowego Dzieci, oraz ich
Bliskim,

Małgorzata Wayda


