Wrzesień 2017
Mail z 09.09.17„Zaproszenie”
Szczęść Boże!
Serdecznie zapraszam członków Koła Różańcowego Dzieci na pierwsze spotkanie, które odbędzie
się w kościele św. Urbana I po Mszy św. o godz. 12.30 w dniu 10 września br. Zachęcam do
obejrzenia najnowszych części naszej Kroniki PKRD na stronie internetowej parafii św. Urbana I:
http://parafia-urban.zgora.pl/grupy.html
Pozdrawiam gorąco i polecam Was w modlitwie opiece Matki Bożej w nowym roku szkolnym.
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Mail z 11.09.2017„Po spotkaniu”
Szczęść Boże, dziękuję Wam za obecność na spotkaniu i gotowość do dalszej modlitwy dziesiątką
Różańca św. w intencjach Matki Bożej.
Załączam pamiątkowe zdjęcie i serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrześniowa zmiana tajemnic Różańca świętego, 10.09.17

PAŹDZIERNIK 2017
Mail z 29.09.17 „Zaproszenie”
Szczęść Boże,
zapraszam członków Koła Różańcowego Dzieci do kościoła św. Urbana I na październikową
zmianę tajemnic różańcowych, która odbędzie się 02.10 br po Mszy św. o godz. 12.30. Jednocześnie
zachęcam do uczestnictwa w konkursie na najpiękniej wykonany Cudowny Medalik z Matką Bożą;
szczegóły konkursu każdy otrzymał na lekcji religii.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

Mail z 02.10.17 „Po spotkaniu”
Szczęść Boże, dziękuję Wam bardzo za udział w naszym krótkim spotkaniu. Załączam pamiątkowe
zdjęcie. Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.
Z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

Październikowa zmiana tajemnic różańcowych, 02.10.17
Na początku października katecheci wraz z Ks. Pawłem przygotowali wystawę prac konkursowych
na najpiękniej wykonany Cudowny Medalik z Matką Bożą. W konkursie wzięło udział wielu
członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci.

Konkurs na najpiękniej wykonany Cudowny Medalik z Matką Bożą

W październiku w naszym kościele miał miejsce konkurs na najpiękniej wykonany Cudowny
Medalik z Matką Bożą. Praca mogła być przygotowana w jednej z dwóch kategorii: 1) forma 2D –
praca plastyczna dwuwymiarowa na kartce, 2) forma 3D – praca przestrzenna trójwymiarowa z
dowolnych materiałów.
Prace konkursowe z dołączoną wizytówką dzieci przynosiły do kościoła w pierwszych
dniach października i ustawiały na przygotowanym dla poszczególnych klas miejscu w formie
wystawy.
Pomysły dzieci na Cudowny Medalik z Matką Bożą były niezwykłe i zaskakujące!
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w ostatnią niedzielę października, 29.10 br po Mszy św.
dla dzieci. Spośród 63 prac 10 autorów otrzymało wyróżnienie, a każdy uczestnik konkursu został
nagrodzony dyplomem, figurką Matki Bożej i słodyczami.
Małgorzata Wayda, katechetka
(artykuł napisany do gazetki URBANUS)

Wystawa konkursowa

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci

Przez cały październik dzieci gromadziły się w naszym kościele wraz ze swoimi rodzicami
na nabożeństwach różańcowych. Przychodziły dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki i z radością
modliły się do Matki Bożej na Różańcu w różnych intencjach.
W Tygodniu Misyjnym, który przypada w październiku, S. Bernarda modliła się wspólnie z
dziećmi odmawiając pierwszą połowę modlitwy Zdrowaś Maryjo w języku włoskim, oraz
niemieckim. Dzieci odmawiały dalszą część modlitwy po polsku. Ks. Paweł natomiast modlił się po
łacinie.
Po każdym nabożeństwie odbywało się tradycyjnie losowanie serduszek z dobrymi
uczynkami. Pierwsza z wylosowanych osób otrzymywała do domu figurkę Matki Bożej. Pozostałe
wylosowane w tym dniu dzieci dostawały drobne upominki.
Przy wyjściu z kościoła dzieci otrzymywały naklejki, które przyklejały do planszy z
tajemnicami różańcowymi.
Małgorzata Wayda, katechetka
(artykuł napisany do gazetki URBANUS)

Ilustracje tajemnic różańcowych przygotowane do nabożeństwa różańcowego.

Wspólna modlitwa różańcowa.

Serduszka czekają na losowanie.

LISTOPAD 2017
Mail z 30.10.17 „Zaproszenie”
Szczęść Boże!
Serdecznie zapraszam na Mszę św. do kościoła św. Urbana I w dniu 5 listopada br ( I niedziela
miesiąca) na godz. 12.30, po której odbędzie się krótkie spotkanie przy ołtarzu połączone ze zmianą
tajemnic różańcowych. Nowi członkowie Koła otrzymają je po raz pierwszy.
Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich i życzę dobrego świętowania i odpoczynku w
nadchodzące dni.
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda, opiekun Koła

Listopadowa zmiana tajemnic różańcowych, 05.11.17

GRUDZIEŃ 2017
WRĘCZENIE LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH
W niedzielę, 10 grudnia br w kościele pw. św. Urbana I bezpośrednio po Mszy św. dla dzieci
o godz. 12.30 miała miejsce piękna uroczystość. Trzydziestu jeden uczniów – nowych kandydatów
Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci otrzymało legitymacje członkowskie. Legitymacje
wręczał dzieciom Ks. Biskup Paweł Socha, który w dniach: 10-11 grudnia 2017 r. przeprowadzał
wizytację kanoniczną parafii pw. św. Urbana I w Zielonej Górze.
Ks. Biskupowi towarzyszył w czasie przyjęcia nowych kandydatów do Koła Ks. proboszcz
Mirosław Donabidowicz, oraz Ks. Paweł Terzyk. Po otrzymaniu legitymacji oraz drobnych
upominków zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie z wyjątkowym Gościem, jakim był w tym dniu w
naszej wspólnocie parafialnej Ks. Biskup Paweł Socha.
W obecnym roku szkolnym 2017/2018 do Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci w
parafii św. Urbana I należą 44 osoby.
Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci istnieje w parafii św. Urbana I od maja 2013 roku.

Spotykamy się w każdą I niedzielę miesiąca na Mszy św. dla dzieci, po której zostajemy w kościele
na krótkie spotkanie. Każdego roku w czerwcu wyjeżdżamy do Częstochowy na Ogólnopolską
Pielgrzymkę Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.
Od początku istnienia Koła prowadzona jest elektroniczna Kronika PKRD umieszczona na
stronie internetowej parafii św. Urbana I w zakładce Grupy i wspólnoty:
http://parafia-urban.zgora.pl/grupy.html
Członkowie Koła chętnie spotykają się w kościele na nabożeństwach różańcowych dla
dzieci każdego roku w październiku, biorą udział w konkursach organizowanych przez katechetów
( np. konkurs na wykonanie z dowolnych materiałów różańca, konkurs na samodzielnie wykonaną
figurkę Matki Bożej, konkurs na projekt i wykonanie Cudownego Medalika z Matką Bożą i inne).
W okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci należące do Podwórkowego Koła Różańcowego
wystawiają w kościele wraz z innymi dziećmi Jasełka.
Małgorzata Wayda, katechetka - opiekun
Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci
w Parafii p.w. św. Urbana I w Zielonej Górze
(artykuł napisany do gazetki URBANUS oraz tygodnika NIEDZIELA)

Zaproszenia i legitymacje członkowskie dla nowych członków PKRD

Powitanie Ks. Biskupa Pawła Sochy przez członków PKRD

Pamiątkowe zdjęcie członków PKRD z Ks. Biskupem Pawłem Sochą, Ks. Proboszczem
Mirosławem Donabidowiczem, Ks. Pawłem Terzykiem oraz opiekunem Koła.
Mail z 21.12.2017 „Życzenia świąteczne”
Bóg zamieszkał pośród nas.
Narodzenie Jezusa przynosi błogosławieństwo, miłość, pokój, radość.
Niech te Boże dary będą Waszym udziałem.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzy
wszystkim członkom
Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci
oraz Waszym Bliskim
Małgorzata Wayda

