
VVII  nniieeddzziieellaa  WWiieellkkiieeggoo  PPoossttuu  

1100  kkwwiieettnniiaa  22002222  rr..  

––  11  ––     
Zrób palmę...  

 

 

W przyszłą niedzielę usłyszymy jak o tym, 

jak Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. 

Ludzie radośnie śpiewali, 

i rzucali na drogę swoje płaszcze  

i gałązki zielone ścięte na polach (Mk 11,8) 

↓↓ 

Zrób i ty swoją palmę, najlepiej ze świeżych 

gałązek, żywych roślin kwiatów i krzewów. 

(Spróbuj zrobić taką dużą,  

by była dokładnie równa twojemu wzrostowi.) 

Przyjdź ze swoją plamą, by też przywitać, 

zaśpiewać i pomachać Panu Jezusowi! 

Przyjdź, bo Pan Jezus potrzebuje cię… jak 

osiołka, o którym mówi Ewangelia :) 

(zob. Łk19,28-40) 

Moja palma ma długość …. 

Jest zbudowana m. in. z…………………………… 

………………………………………………………… 

W jej wykonaniu pomagał/a mi ………………….. 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Zrób palmę...  

 

 

W przyszłą niedzielę usłyszymy jak o tym, 

jak Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. 

Ludzie radośnie śpiewali, 

i rzucali na drogę swoje płaszcze  

i gałązki zielone ścięte na polach (Mk 11,8) 

↓↓ 

Zrób i ty swoją palmę, najlepiej ze świeżych 

gałązek, żywych roślin kwiatów i krzewów. 

(Spróbuj zrobić taką dużą,  

by była dokładnie równa twojemu wzrostowi.) 

Przyjdź ze swoją plamą, by też przywitać, 

zaśpiewać i pomachać Panu Jezusowi! 

Przyjdź, bo Pan Jezus potrzebuje cię… jak 

osiołka, o którym mówi Ewangelia :) 

(zob. Łk19,28-40) 

Moja palma ma długość …. 

Jest zbudowana m. in. z…………………………… 

………………………………………………………… 

W jej wykonaniu pomagał/a mi ………………….. 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Zrób palmę...  

 

 

W przyszłą niedzielę usłyszymy jak o tym, 

jak Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. 

Ludzie radośnie śpiewali, 

i rzucali na drogę swoje płaszcze  

i gałązki zielone ścięte na polach (Mk 11,8) 

↓↓ 

Zrób i ty swoją palmę, najlepiej ze świeżych 

gałązek, żywych roślin kwiatów i krzewów. 

(Spróbuj zrobić taką dużą,  

by była dokładnie równa twojemu wzrostowi.) 

Przyjdź ze swoją plamą, by też przywitać, 

zaśpiewać i pomachać Panu Jezusowi! 

Przyjdź, bo Pan Jezus potrzebuje cię… jak 

osiołka, o którym mówi Ewangelia :) 

(zob. Łk19,28-40) 

Moja palma ma długość …. 

Jest zbudowana m. in. z…………………………… 

………………………………………………………… 

W jej wykonaniu pomagał/a mi ………………….. 

 

 
 

.......................................(imię) 
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Zrób palmę...  

 

 

W przyszłą niedzielę usłyszymy jak o tym, 

jak Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. 

Ludzie radośnie śpiewali, 

i rzucali na drogę swoje płaszcze  

i gałązki zielone ścięte na polach (Mk 11,8) 

↓↓ 

Zrób i ty swoją palmę, najlepiej ze świeżych 

gałązek, żywych roślin kwiatów i krzewów. 

(Spróbuj zrobić taką dużą,  

by była dokładnie równa twojemu wzrostowi.) 

Przyjdź ze swoją plamą, by też przywitać, 

zaśpiewać i pomachać Panu Jezusowi! 

Przyjdź, bo Pan Jezus potrzebuje cię… jak 

osiołka, o którym mówi Ewangelia :) 

(zob. Łk19,28-40) 

Moja palma ma długość …. 

Jest zbudowana m. in. z…………………………… 

………………………………………………………… 

W jej wykonaniu pomagał/a mi ………………….. 

 

 
 

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


