
88  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa  

2277  lluutteeggoo  22002222  rr..  

––  11  ––     
(w) oczy...  

 

 

Pan Jezus przestrzega nas  

byśmy nie szukali „drzazgi w oku swego brata”. 

Zaprasza, byśmy jak On  

spoglądali na drugiego człowieka z miłością 

i wówczas patrzyli temu komuś w oczy... 

(zob. Łk 6,39-45) 

↓↓ 

 

W ubiegłym tygodniu było zaproszenie,  

byś spoglądał/a często w niebo; 

w tym tygodniu spróbuj,  

choć to może być trudniejsze, 

częściej patrzeć w oczy, w oczy swoich bliskich: 

mamy... taty... brata... siostry... 

. 

 

Napisz komu udało Ci się patrzeć w oczy, 

i co być może w nich zobaczyłeś/aś? 

W minionym tygodniu patrzyłem/am  

w oczy …............................... 

i zobaczyłem…......................................................... 

 

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

 

 

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

88  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa  

2277  lluutteeggoo  22002222  rr..  

––  22  ––     
(w) oczy...  

 

 

Pan Jezus przestrzega nas  

byśmy nie szukali „drzazgi w oku swego brata”. 

Zaprasza, byśmy jak On  

spoglądali na drugiego człowieka z miłością 

i wówczas patrzyli temu komuś w oczy... 

(zob. Łk 6,39-45) 

↓↓ 

 

W ubiegłym tygodniu było zaproszenie,  

byś spoglądał/a często w niebo; 

w tym tygodniu spróbuj,  

choć to może być trudniejsze, 

częściej patrzeć w oczy, w oczy swoich bliskich: 

mamy... taty... brata... siostry... 

. 

 

Napisz komu udało Ci się patrzeć w oczy, 

i co być może w nich zobaczyłeś/aś? 

W minionym tygodniu patrzyłem/am  

w oczy …............................... 

i zobaczyłem…......................................................... 

 

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

 

 

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

88  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa  

2277  lluutteeggoo  22002222  rr..  

––  33  ––     
(w) oczy...  

 

 

Pan Jezus przestrzega nas  

byśmy nie szukali „drzazgi w oku swego brata”. 

Zaprasza, byśmy jak On  

spoglądali na drugiego człowieka z miłością 

i wówczas patrzyli temu komuś w oczy... 

(zob. Łk 6,39-45) 

↓↓ 

 

W ubiegłym tygodniu było zaproszenie,  

byś spoglądał/a często w niebo; 

w tym tygodniu spróbuj,  

choć to może być trudniejsze, 

częściej patrzeć w oczy, w oczy swoich bliskich: 

mamy... taty... brata... siostry... 

. 

 

Napisz komu udało Ci się patrzeć w oczy, 

i co być może w nich zobaczyłeś/aś? 

W minionym tygodniu patrzyłem/am  

w oczy …............................... 

i zobaczyłem…......................................................... 

 

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

 

 

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

88  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa  

2277  lluutteeggoo  22002222  rr..  

––  44  ––     
(w) oczy...  

 

 

Pan Jezus przestrzega nas  

byśmy nie szukali „drzazgi w oku swego brata”. 

Zaprasza, byśmy jak On  

spoglądali na drugiego człowieka z miłością 

i wówczas patrzyli temu komuś w oczy... 

(zob. Łk 6,39-45) 

↓↓ 

 

W ubiegłym tygodniu było zaproszenie,  

byś spoglądał/a często w niebo; 

w tym tygodniu spróbuj,  

choć to może być trudniejsze, 

częściej patrzeć w oczy, w oczy swoich bliskich: 

mamy... taty... brata... siostry... 

. 

 

Napisz komu udało Ci się patrzeć w oczy, 

i co być może w nich zobaczyłeś/aś? 

W minionym tygodniu patrzyłem/am  

w oczy …............................... 

i zobaczyłem…......................................................... 

 

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

 

 

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


