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Otwieram księgę...

Pan Jezus w tę niedzielę przybył do Nazaretu, 

a tam udał się do synagogi (za tydzień nadal 

tam będzie). Podano Mu księgę i czytał...

↓↓

Dziś, jutro lub pojutrze,

w środę, w czwartek albo w piątek,

a najpóźniej w sobotę;
poproś mamę lub tatę, by podali ci księgę Pisma 

Świętego i otworzyli na fragmencie Ewangelii 

Łk 4,21-30 (ten fragment będzie czytany w 

przyszłą niedzielę w kościele). Przeczytaj sam/a 

albo wspólnie, i zapisz jedno zdanie lub tylko 

kilka słów albo nawet tylko jedno słowo, które 

ci się szczególnie spodoba – poruszy cię.
…..........................................................................................................................................................

Otworzyłem/am księgę, przeczytałem, 

i poruszyły mnie słowa ….........................................

…........................................................................................

…........................................................................................

.......................................(imię)
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Otwieram księgę...

Pan Jezus w tę niedzielę przybył do Nazaretu, 

a tam udał się do synagogi (za tydzień nadal 

tam będzie). Podano Mu księgę i czytał...

↓↓

Dziś, jutro lub pojutrze,

w środę, w czwartek albo w piątek,

a najpóźniej w sobotę;
poproś mamę lub tatę, by podali ci księgę Pisma 

Świętego i otworzyli na fragmencie Ewangelii 

Łk 4,21-30 (ten fragment będzie czytany w 

przyszłą niedzielę w kościele). Przeczytaj sam/a 

albo wspólnie, i zapisz jedno zdanie lub tylko 

kilka słów albo nawet tylko jedno słowo, które 

ci się szczególnie spodoba – poruszy cię.
…..........................................................................................................................................................

Otworzyłem/am księgę, przeczytałem, 

i poruszyły mnie słowa ….........................................

…........................................................................................

…........................................................................................

.......................................(imię)
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Otwieram księgę...

Pan Jezus w tę niedzielę przybył do Nazaretu, 

a tam udał się do synagogi (za tydzień nadal 

tam będzie). Podano Mu księgę i czytał...

↓↓

Dziś, jutro lub pojutrze,

w środę, w czwartek albo w piątek,

a najpóźniej w sobotę;
poproś mamę lub tatę, by podali ci księgę Pisma 

Świętego i otworzyli na fragmencie Ewangelii 

Łk 4,21-30 (ten fragment będzie czytany w 

przyszłą niedzielę w kościele). Przeczytaj sam/a 

albo wspólnie, i zapisz jedno zdanie lub tylko 

kilka słów albo nawet tylko jedno słowo, które 

ci się szczególnie spodoba – poruszy cię.
…..........................................................................................................................................................

Otworzyłem/am księgę, przeczytałem, 

i poruszyły mnie słowa ….........................................

…........................................................................................

…........................................................................................

.......................................(imię)
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Otwieram księgę...

Pan Jezus w tę niedzielę przybył do Nazaretu, 

a tam udał się do synagogi (za tydzień nadal 

tam będzie). Podano Mu księgę i czytał...

↓↓

Dziś, jutro lub pojutrze,

w środę, w czwartek albo w piątek,

a najpóźniej w sobotę;
poproś mamę lub tatę, by podali ci księgę Pisma 

Świętego i otworzyli na fragmencie Ewangelii 

Łk 4,21-30 (ten fragment będzie czytany w 

przyszłą niedzielę w kościele). Przeczytaj sam/a 

albo wspólnie, i zapisz jedno zdanie lub tylko 

kilka słów albo nawet tylko jedno słowo, które 

ci się szczególnie spodoba – poruszy cię.
…..........................................................................................................................................................

Otworzyłem/am księgę, przeczytałem, 

i poruszyły mnie słowa ….........................................

…........................................................................................

…........................................................................................

.......................................(imię)


