
KONKURSY RÓŻAŃCOWE – 2020 r. 
 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA 
Podczas nabożeństw różańcowych w kaplicy, w Po-
powicach będą rozdawane obrazki przedstawiające 
tajemnice różańcowe. Obrazki będą rozdawane od 
5 do 30 października br. tylko w dni powszednie (od 
poniedziałku do piątku). 
Każde dziecko, które uzbiera wszystkie obrazki, a jest ich tylko 
20, otrzyma nagrodę niespodziankę i weźmie udział w losowa-
niu cennych nagród. 
Ze względu na epidemię i możliwość bycia na kwarantannie 
zachęcam dzieci, aby wraz z rodzicami modliły się na różańcu 
w domu. Trzeba odmówić jeden dziesiątek, a następnie zazna-
czyć w który dzień modliłem się na odwrocie kartki i przekazać 
księdzu Tomkowi. Te dzieci też wezmą udział w losowaniu na-
gród i otrzymają zestaw tajemnic różańcowych.  

 
RYCERZ NIEPOKALANEJ 

Zadaniem dziecka jest wykonanie okładki do ga-
zety, którą wydawał nasz patron św. Maksymilian. 
Gazeta ta, to Rycerz Niepokalanej. 
Każde dziecko, które przyniesie wykonany w formacie a4 i 
podpisany plakat otrzyma nagrodę pocieszenia oraz weźmie 
udział w losowaniu cennych nagród. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany 
dat i zasad konkursu. 

PRZYKŁADOWE OKŁADKI RYCERZA NIEPOKALANEJ 
(więcej znajdziesz w internecie) 

 

 
 

ODMAWIANIE RÓŻAŃCA W DOMU 
 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nd. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 
Imię i nazwisko:        
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