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Porozmawiaj z Nim...  

 

 

Pan Jezus przed miesiącem (pamiętasz?) 

w pierwszą niedzielę marca, 

zwalczał każdą pokusę diabła,  

zaczynając od słów: Napisane jest… 

Natomiast w pierwszą niedzielę kwietnia  

Pan Jezus nie mówi co jest napisane,  

ale… sam pisze… w zeszycie? długopisem? 

Zobacz i sprawdź – J 8,1-11 

↓↓ 

→ Pan Jezus pisał  …........................................... 

 

A czy jest napisane, co napisał Jezus? :) 

→ Być może Pan Jezus napisał .......................... 

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

 

A na końcu pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 

na środku i razem rozmawiali… 

→ A ty, porozmawiasz z Panem Jezusem? 

 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Porozmawiaj z Nim...  

 

 

Pan Jezus przed miesiącem (pamiętasz?) 

w pierwszą niedzielę marca, 

zwalczał każdą pokusę diabła,  

zaczynając od słów: Napisane jest… 

Natomiast w pierwszą niedzielę kwietnia  

Pan Jezus nie mówi co jest napisane,  

ale… sam pisze… w zeszycie? długopisem? 

Zobacz i sprawdź – J 8,1-11 

↓↓ 

→ Pan Jezus pisał  …........................................... 

 

A czy jest napisane, co napisał Jezus? :) 

→ Być może Pan Jezus napisał .......................... 

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

 

A na końcu pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 

na środku i razem rozmawiali… 

→ A ty, porozmawiasz z Panem Jezusem? 

 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Porozmawiaj z Nim...  

 

 

Pan Jezus przed miesiącem (pamiętasz?) 

w pierwszą niedzielę marca, 

zwalczał każdą pokusę diabła,  

zaczynając od słów: Napisane jest… 

Natomiast w pierwszą niedzielę kwietnia  

Pan Jezus nie mówi co jest napisane,  

ale… sam pisze… w zeszycie? długopisem? 

Zobacz i sprawdź – J 8,1-11 

↓↓ 

→ Pan Jezus pisał  …........................................... 

 

A czy jest napisane, co napisał Jezus? :) 

→ Być może Pan Jezus napisał .......................... 

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

 

A na końcu pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 

na środku i razem rozmawiali… 

→ A ty, porozmawiasz z Panem Jezusem? 

 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Porozmawiaj z Nim...  

 

 

Pan Jezus przed miesiącem (pamiętasz?) 

w pierwszą niedzielę marca, 

zwalczał każdą pokusę diabła,  

zaczynając od słów: Napisane jest… 

Natomiast w pierwszą niedzielę kwietnia  

Pan Jezus nie mówi co jest napisane,  

ale… sam pisze… w zeszycie? długopisem? 

Zobacz i sprawdź – J 8,1-11 

↓↓ 

→ Pan Jezus pisał  …........................................... 

 

A czy jest napisane, co napisał Jezus? :) 

→ Być może Pan Jezus napisał .......................... 

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

 

A na końcu pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 

na środku i razem rozmawiali… 

→ A ty, porozmawiasz z Panem Jezusem? 

 

 

 
 

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


