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Instrukcja dla Zelatorów



Cieszymy się, że jesteś!

Masz pytania? Pisz, chętnie pomożemy!

 Wiedz, że zawsze możesz 
liczyć na materiały od nas, 
rady i wsparcie.

 Do Twojej dyspozycji jest nasz 
adres: salvatti@salvatti.pl
zapraszamy także do 
kontaktu przez stronę 
www.facebook.com/rozeroza
ncowe
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Jak to działa? 

 Jeśli jesteś Użytkownikiem portalu Facebook przejdź na slajd numer 8.

 Jeśli chciałbyś/abyś założyć konto na Facebooku i prowadzić swoją „Różę 
różańcową” wejdź na www.facebook.com

http://www.facebook.com/


Wpisz dane i potwierdź ich poprawność.

Załóż konto Użytkownika



podaną w procesie  rejestracji. 

Zakończ rejestrację konta otwierając wiadomość z serwisu Facebook , po 
czym „kliknij”  link aktywujący konto…

Zajrzyj na skrzynkę mailową…



Podaj dane zgodne z tymi wpisanymi wcześniej podczas rejestracji 

,,Adres email” i ,,Hasło”. 

Zaloguj się w serwisie Facebook



Dodaj do profilu…

 swoje zdjęcie ,

 informacje o sobie - przechodząc przez 
proces logowania, 

 znajomych na podstawie kontaktów ze 
swojej skrzynki mailowej. 

 Ważne: dodanie chociaż 1 znajomego jest 
konieczne aby w serwisie Facebook było 
możliwe utworzenie grupy. 



„Kliknij” na logo Facebooka w lewym górnym rogu strony, 

a następnie wybierz z lewej strony opcję ,,Utwórz grupę…”

Utwórz swoją „Różę różańcową”…



Dodaj spośród swoich znajomych osoby, które chciałyby uczestniczyć w 
róży. 

Oznacz grupę jako zamkniętą i zatwierdź klawiszem ,,Utwórz”. 

Wpisz nazwę „Róża różańcowa (czyja)? 



Meta

Ważne Dla wytrwałych…

 Pomiń okno z wyborem ikony 
klękając klawisz ,,Skip”  -
znajdujący się w lewym dolnym 
rogu okna dialogowego.

Właśnie utworzyłeś swoją 

„Różę  różańcową”, gratulujemy!

 Aby korzystać ze wszystkich 
możliwości, które daje nam 
prowadzenie grupy w serwisie 
Facebook czytaj dalej.



„Róża różańcowa… ”



Tuż obok logo Facebooka
znajdują się 3 ikony



Poniżej ikon…

 Zobaczysz informacje o danych 
osobowych wraz z wybranym zdjęciem 
profilowym.

 Środkowe pole oznaczone niebieską 
ramką to miejsce w którym możesz 
wpisywać publiczne informacje do 
grupy, dodawać zdjęcia, odnośniki do 
stron internetowych oraz zwykłe 
informacje tekstowe. 

 O informacjach wpisanych w pole 
tablicy grupy są informowani wszyscy 
uczestnicy tejże grupy, poprzez 
komunikat w ,,powiadomieniach”.



Ostatnie 
szczegóły…

 Czerwona ramka to narzędzie do edytowania wiadomości na tablicy 
grupy.

 ,,Napisz post” - tam możesz edytować wiadomość.

 ,,Zdjęcie/Plik” możesz dodać pliki ze swojego komputera 
i udostępnić je innym członkom grupy.



Zapraszaj znajomych!

 W oknie po lewej stronie ekranu 
oznaczonej żółtą ramką serwis 
Facebook sugeruje kogo jeszcze 
możesz dodać do swojej „Róży 
różancowej” . 

 „Klikając” ikonę ,,Dodaj” 
wysyłamy zaproszenie do 
konkretnej osoby.



Bądźcie rozpoznawalni! 

 Wspieraj misje modlitwą i bądź za nie odpowiedzialny.

 Różaniec-cegiełka to propozycja dla Waszej „Róży różańcowej”.

Dowiedz się więcej: 

http://salvatti.pl/modlitwa/kup_rozaniec_i_przylacz_sie_do_akcji.html
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