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Załóż sandały...  

 
 

W tę niedzielę Mojżesz  

otrzymał od Pan Boga zaproszenie, 

by ściągnął z nóg sandały...  

W przyszłą niedzielę (zob. Łk  1-3.11-32) 

zobaczymy jak z dalekich stron powraca „syn 

marnotrawny” a jego tata wita go z wielką 

radością, każe sługom dać mu: 

→ do ubrania – …........................................... 

→ na rękę – …........................... 

→ na nogi – …......................... 

A później mówi, że będą ucztować i weselić się. 

↓↓ 

Następna niedziela to Niedziela Radości, 

by weselić się razem z synem, który wrócił, 

ubierz się kolorowo,  

będziemy również na Mszy tańczyć i śpiewać :) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

.......................................(imię)    
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Załóż sandały...  

 
 

W tę niedzielę Mojżesz  

otrzymał od Pan Boga zaproszenie, 

by ściągnął z nóg sandały...  

W przyszłą niedzielę (zob. Łk  1-3.11-32) 

zobaczymy jak z dalekich stron powraca „syn 

marnotrawny” a jego tata wita go z wielką 

radością, każe sługom dać mu: 

→ do ubrania – …........................................... 

→ na rękę – …........................... 

→ na nogi – …......................... 

A później mówi, że będą ucztować i weselić się. 

↓↓ 

Następna niedziela to Niedziela Radości, 

by weselić się razem z synem, który wrócił, 

ubierz się kolorowo,  

będziemy również na Mszy tańczyć i śpiewać :) 
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Załóż sandały...  

 
 

W tę niedzielę Mojżesz  

otrzymał od Pan Boga zaproszenie, 

by ściągnął z nóg sandały...  

W przyszłą niedzielę (zob. Łk  1-3.11-32) 

zobaczymy jak z dalekich stron powraca „syn 

marnotrawny” a jego tata wita go z wielką 

radością, każe sługom dać mu: 

→ do ubrania – …........................................... 

→ na rękę – …........................... 

→ na nogi – …......................... 

A później mówi, że będą ucztować i weselić się. 

↓↓ 

Następna niedziela to Niedziela Radości, 

by weselić się razem z synem, który wrócił, 

ubierz się kolorowo,  

będziemy również na Mszy tańczyć i śpiewać :) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

IIVV  nniieeddzziieellaa  WWiieellkkiieeggoo  PPoossttuu  

2277  mmaarrccaa  22002222  rr..  

––  44  ––     
Załóż sandały...  

 
 

W tę niedzielę Mojżesz  

otrzymał od Pan Boga zaproszenie, 

by ściągnął z nóg sandały...  

W przyszłą niedzielę (zob. Łk  1-3.11-32) 

zobaczymy jak z dalekich stron powraca „syn 

marnotrawny” a jego tata wita go z wielką 

radością, każe sługom dać mu: 

→ do ubrania – …........................................... 

→ na rękę – …........................... 

→ na nogi – …......................... 

A później mówi, że będą ucztować i weselić się. 

↓↓ 

Następna niedziela to Niedziela Radości, 

by weselić się razem z synem, który wrócił, 

ubierz się kolorowo,  

będziemy również na Mszy tańczyć i śpiewać :) 
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