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Widzieliśmy Pana! 

 

 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 

przyszedł do Apostołów, oni bardzo się ucieszyli, 

ale razem z nim nie było Tomasza, 

dlatego później mówili mu  

„Widzieliśmy Pana!”, ale…  

Tomasz za bardzo temu nie dowierzał…  

(zob. J 20,19-31) 

↓↓ 

→ A ty – widziałeś/aś Pana (Jezusa) po Jego 

zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał? 

 

A może zapytaj mamę lub tatę, lub kogo tylko 

chcesz: „czy Ty mamo/tato widziałeś/aś Pana 

Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał?  

 

Chrystus Zmartwychwstał! 

                        

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

 

 

 

 

 

.......................................(imię)
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Widzieliśmy Pana! 

 

 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 

przyszedł do Apostołów, oni bardzo się ucieszyli, 

ale razem z nim nie było Tomasza, 

dlatego później mówili mu  

„Widzieliśmy Pana!”, ale…  

Tomasz za bardzo temu nie dowierzał…  

(zob. J 20,19-31) 

↓↓ 

→ A ty – widziałeś/aś Pana (Jezusa) po Jego 

zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał? 

 

A może zapytaj mamę lub tatę, lub kogo tylko 

chcesz: „czy Ty mamo/tato widziałeś/aś Pana 

Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał?  

 

Chrystus Zmartwychwstał! 

                        

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

 

 

 

 

 

.......................................(imię)
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Widzieliśmy Pana! 

 

 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 

przyszedł do Apostołów, oni bardzo się ucieszyli, 

ale razem z nim nie było Tomasza, 

dlatego później mówili mu  

„Widzieliśmy Pana!”, ale…  

Tomasz za bardzo temu nie dowierzał…  

(zob. J 20,19-31) 

↓↓ 

→ A ty – widziałeś/aś Pana (Jezusa) po Jego 

zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał? 

 

A może zapytaj mamę lub tatę, lub kogo tylko 

chcesz: „czy Ty mamo/tato widziałeś/aś Pana 

Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał?  

 

Chrystus Zmartwychwstał! 

                        

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

 

 

 

 

 

.......................................(imię)
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Widzieliśmy Pana! 

 

 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 

przyszedł do Apostołów, oni bardzo się ucieszyli, 

ale razem z nim nie było Tomasza, 

dlatego później mówili mu  

„Widzieliśmy Pana!”, ale…  

Tomasz za bardzo temu nie dowierzał…  

(zob. J 20,19-31) 

↓↓ 

→ A ty – widziałeś/aś Pana (Jezusa) po Jego 

zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał? 

 

A może zapytaj mamę lub tatę, lub kogo tylko 

chcesz: „czy Ty mamo/tato widziałeś/aś Pana 

Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?”  

Gdzie? Kiedy? Jak wyglądał?  

 

Chrystus Zmartwychwstał! 

                        

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

 

 

 

 

 

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


