Wrzesień 2018
Mail z 05.09.18 „Zaproszenie”
Szczęść Boże!
Serdecznie zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na pierwsze spotkanie
w tym roku szkolnym w kościele św. Urbana I, w niedzielę, 9 września o godz. 12.15 - przed Mszą
św. dla dzieci.
Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego roku szkolnego, który właśnie rozpoczęliśmy.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Pastuszkowie z Fatimy: święci Franciszek i Hiacynta Marto (beatyfikacja 13.05.2000 r. przez
Papieża Jana Pawła II; kanonizacja 13.05.2017 r. przez Papieża Franciszka).
Mail z 09.09.18 „Po spotkaniu”
Szczęść Boże,
bardzo dziękuję wszystkim za obecność na pierwszym spotkaniu Koła Różańcowego Dzieci. To
wielka radość, że nadal chcecie trwać blisko przy Matce Bożej i modlić się do Niej na Różańcu.
Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrześniowa zmiana tajemnic różańcowych, 09.09.18

PAŹDZIERNIK 2018
Mail z 05.10.18„Zaproszenie”
Szczęść Boże,
zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci w niedzielę, 07.10 br do kościoła
św. Urbana I na październikową zmianę tajemnic różańcowych, która odbędzie się o godz. 12.15,
przed Mszą św. dla dzieci.
Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego miesiąca poświęconego Matce Bożej Różańcowej.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Papież Jan Paweł II z S. Łucją dos Santos, świadkiem objawień fatimskich.

Mail z 07.10.18 „Po spotkaniu-dziękuję”
Szczęść Boże,
dziękuję wszystkim członkom Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci za obecność na spotkaniu.
Kto nie miał ze sobą swojej starej tajemnicy różańcowej, tzn. otrzymanej we wrześniu i wziął dzisiaj

nową, kolejną, proszę, aby przyniósł do szkoły starą i oddał mi na lekcji. Jak sama nazwa wskazuje,
spotykamy się na zmianie tajemnic różańcowych. Moje zapasy już się skończyły
. Na
spotkanie przychodzimy zawsze z tajemnicą różańcową. Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych
Bliskich życząc radosnej niedzieli. Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Październikowa zmiana tajemnic różańcowych, 07.10.18

KONKURS MARYJNY 2018
Jak co roku w drugiej połowie września, w PSP nr 7 katecheci ogłosili październikowy
konkurs Maryjny. W tym roku klasy 1-4 miały wykonać pracę plastyczną w formacie A4, a
uczniowie kl. 5-8 musieli stanąć na wysokości zadania i przygotować album.
Do wyboru były 3 tematy prac konkursowych : 1). Matka Boża Różańcowa, 2). Matka Boża
Rokitniańska, 3) Matka Boża Królowa Polski.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno młodszych, jak i
starszych dzieci. S. Bernarda przygotowała w kościele miejsce ekspozycji prac konkursowych z
prawej strony ołtarza głównego, w nawie bocznej.
Przez cały październik przepiękne prace dzieci cieszyły oczy parafian. Rozstrzygnięcie
konkursu z rozdaniem dyplomów i wręczeniem nagród nastąpiło 28.10 na Mszy św. dla dzieci.
Małgorzata Wayda, katechetka,
współorganizatorka konkursu
(artykuł napisany do gazetki URBANUS)
W Konkursie Maryjnym wzięło udział wielu członków naszego Podwórkowego Koła
Różańcowego Dzieci.

Wystawa konkursowa w kościele św. Urbana I

Kilka prac uczestników konkursu.

PAŹDZIERNIK - NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI

Koszyczek wypełniony po brzegi serduszkami z dobrymi uczynkami.

Ks. Marcin omawiał z dziećmi dokładnie kolejne tajemnice Różańca świętego.
Nabożeństwa różańcowe dla dzieci
Przez cały październik, we wtorki i piątki, dzieci gromadziły się w naszym kościele wraz ze
swymi rodzicami na modlitwie różańcowej. Spotkania modlitewne odbywały się w radosnej
atmosferze. Najpierw Ks. Marcin prowadził z dziećmi dialog na temat kolejnych części Różańca.
Pomagały w tym duże rysunki Tajemnic Różańcowych oraz podpisy ułożone na stopniach ołtarza.
Następnie dzieci podawały intencje i rozpoczynała się modlitwa różańcowa.
Po każdym nabożeństwie miało miejsce tradycyjnie losowanie serduszek z dobrymi
uczynkami. Dwie wylosowane osoby otrzymywały do domu figurkę Matki Bożej.
Modlitewnym spotkaniom towarzyszyły Maryjne piosenki: "Jak paciorki różańca", "Święta
Maryjo królowo", "Bądź pozdrowiona łaski pełna" i "Była cicha i piękna jak wiosna".
Małgorzata Wayda, katechetka
(artykuł napisany do gazetki URBANUS)

LISTOPAD 2018
Mail z 02.11.18„Zaproszenie”
Szczęść Boże,
zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na listopadowe spotkanie - zmianę
tajemnic różańcowych - w I niedzielę miesiąca, 04.11 br do kościoła św. Urbana I przed Mszą św.
dla dzieci, tzn. o godz. 12.15.
Życzę Wam i Waszym Bliskim spokojnego wypoczynku.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Mail z 04.11.18 „Po spotkaniu”
Szczęść Boże,
bardzo dziękuję za Waszą obecność na zmianie Tajemnic Różańcowych. Kolejne spotkanie 2
grudnia br. Załączam pamiątkowe zdjęcia.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

Listopadowa zmiana tajemnic różańcowych, 04.11.18.

Dekoracja kościoła z okazji Mszy św. Hubertowskiej (03.11).

Św. Hubert jest patronem myśliwych i leśników.

GRUDZIEŃ 2018

Mail z 01.12.18 „Zaproszenie”
Szczęść Boże,
serdecznie zapraszam członków naszego Koła Różańcowego Dzieci na zmianę tajemnic
różańcowych w niedzielę, 2 grudnia, do kościoła św. Urbana I na godz. 12.15. Pozdrawiam Was i
Waszych Bliskich i życzę dobrego weekendu.
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

8 grudnia święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P

Grudniowa zmiana tajemnic Różańcowych, 02.12.18
Mail z 02.12.18 „Foto-po spotkaniu”
Szczęść Boże, bardzo się ucieszyłam widząc Was dzisiaj na naszym spotkaniu. Dziękuję, że macie
czas dla Matki Bożej. Życzę Wam i Waszym Bliskim dobrego przeżywania Adwentu.
Załączam pamiątkowe zdjęcia i serdecznie pozdrawiam!
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda
Mail z 25.12.18 „Życzenia świąteczne”
Niech radość z narodzin Dzieciątka Jezus napełnia Wasze serca i dom i niech trwa przez cały
nadchodzący 2019 Rok.
Z najlepszymi życzeniami i modlitwą za Was i Waszych Bliskich
Małgorzata Wayda,
opiekun Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci

