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(jak) księżyc i słońce...  

 

 

Pan Jezus zachęca nas, by miłować nie tylko 

tych, co są dla nas mili, uprzejmi,  

ale byśmy byli dobrzy także dla tych,  

którzy nie są dla nas specjalnie mili...  

I pokazuje to na przykładzie słońca,  

że mamy być dobrzy jak Bóg Ojciec,  

który sprawia, że słońce Jego wschodzi  

zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi... 

(zob. Łk 6,27-38; Mt 5,45) 

↓↓ 

 

Spoglądaj w tym tygodniu często w niebo: 

w dzień obserwuj słońce (uważaj na oczy), 

a w nocy księżyc (pełnia jest w środę :) ) 

. 

 

Napisz ile razy udało Ci się spoglądać na słońce 

lub księżyc – co Ci się być może spodobało? 

W minionym tygodniu zobaczyłem ... 
…......................................................................................... 

 

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

 

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

 

 

.......................................(imię)
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(jak) księżyc i słońce...  

 

 

Pan Jezus zachęca nas, by miłować nie tylko 

tych, co są dla nas mili, uprzejmi,  

ale byśmy byli dobrzy także dla tych,  

którzy nie są dla nas specjalnie mili...  

I pokazuje to na przykładzie słońca,  

że mamy być dobrzy jak Bóg Ojciec,  

który sprawia, że słońce Jego wschodzi  

zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi... 

(zob. Łk 6,27-38; Mt 5,45) 

↓↓ 

 

Spoglądaj w tym tygodniu często w niebo: 

w dzień obserwuj słońce (uważaj na oczy), 

a w nocy księżyc (pełnia jest w środę :) ) 

. 

 

Napisz ile razy udało Ci się spoglądać na słońce 

lub księżyc – co Ci się być może spodobało? 

W minionym tygodniu zobaczyłem ... 
…......................................................................................... 

 

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

 

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

 

 

.......................................(imię)
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(jak) księżyc i słońce...  

 

 

Pan Jezus zachęca nas, by miłować nie tylko 

tych, co są dla nas mili, uprzejmi,  

ale byśmy byli dobrzy także dla tych,  

którzy nie są dla nas specjalnie mili...  

I pokazuje to na przykładzie słońca,  

że mamy być dobrzy jak Bóg Ojciec,  

który sprawia, że słońce Jego wschodzi  

zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi... 

(zob. Łk 6,27-38; Mt 5,45) 

↓↓ 

 

Spoglądaj w tym tygodniu często w niebo: 

w dzień obserwuj słońce (uważaj na oczy), 

a w nocy księżyc (pełnia jest w środę :) ) 

. 

 

Napisz ile razy udało Ci się spoglądać na słońce 

lub księżyc – co Ci się być może spodobało? 

W minionym tygodniu zobaczyłem ... 
…......................................................................................... 

 

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

 

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

 

 

.......................................(imię)
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(jak) księżyc i słońce...  

 

 

Pan Jezus zachęca nas, by miłować nie tylko 

tych, co są dla nas mili, uprzejmi,  

ale byśmy byli dobrzy także dla tych,  

którzy nie są dla nas specjalnie mili...  

I pokazuje to na przykładzie słońca,  

że mamy być dobrzy jak Bóg Ojciec,  

który sprawia, że słońce Jego wschodzi  

zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi... 

(zob. Łk 6,27-38; Mt 5,45) 

↓↓ 

 

Spoglądaj w tym tygodniu często w niebo: 

w dzień obserwuj słońce (uważaj na oczy), 

a w nocy księżyc (pełnia jest w środę :) ) 

. 

 

Napisz ile razy udało Ci się spoglądać na słońce 

lub księżyc – co Ci się być może spodobało? 

W minionym tygodniu zobaczyłem ... 
…......................................................................................... 

 

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

 

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

 

 

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


