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Pasterz ocierający łzy… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 10,27-30) 

mówi nam/mi, że jestem Jego owcą,  

że mnie bardzo dobrze zna  

i chce bym chodził/a za Nim, 

bo On mnie chce  

doprowadzić do „źródeł wód życia”  

i… otrzeć każdą łzę z moich oczu, 

i także oczu moich bliskich… (zob. Ap 7,13-17) 

↓↓ 

Z jakich powodów ludziom z oczu płyną łzy? 

 

 

 
 

 

 

 

Dzieciom płyną z oczu łzy, gdy, np.............................. 

..................................... ..................................... 

  

Dorosłym płyną z oczu łzy, gdy, np............................ 

..................................... ..................................... 

 

Dobry Pasterz może otrzeć każdą łzę… 
 

.......................................(imię)
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Pasterz ocierający łzy… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 10,27-30) 

mówi nam/mi, że jestem Jego owcą,  

że mnie bardzo dobrze zna  

i chce bym chodził/a za Nim, 

bo On mnie chce  

doprowadzić do „źródeł wód życia”  

i… otrzeć każdą łzę z moich oczu, 

i także oczu moich bliskich… (zob. Ap 7,13-17) 

↓↓ 

Z jakich powodów ludziom z oczu płyną łzy? 

 

 

 
 

 

 

 

Dzieciom płyną z oczu łzy, gdy, np.............................. 

..................................... ..................................... 

  

Dorosłym płyną z oczu łzy, gdy, np............................ 

..................................... ..................................... 

 

Dobry Pasterz może otrzeć każdą łzę… 
 

.......................................(imię)
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Pasterz ocierający łzy… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 10,27-30) 

mówi nam/mi, że jestem Jego owcą,  

że mnie bardzo dobrze zna  

i chce bym chodził/a za Nim, 

bo On mnie chce  

doprowadzić do „źródeł wód życia”  

i… otrzeć każdą łzę z moich oczu, 

i także oczu moich bliskich… (zob. Ap 7,13-17) 

↓↓ 

Z jakich powodów ludziom z oczu płyną łzy? 

 

 

 
 

 

 

 

Dzieciom płyną z oczu łzy, gdy, np.............................. 

..................................... ..................................... 

  

Dorosłym płyną z oczu łzy, gdy, np............................ 

..................................... ..................................... 

 

Dobry Pasterz może otrzeć każdą łzę… 
 

.......................................(imię)
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Pasterz ocierający łzy… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 10,27-30) 

mówi nam/mi, że jestem Jego owcą,  

że mnie bardzo dobrze zna  

i chce bym chodził/a za Nim, 

bo On mnie chce  

doprowadzić do „źródeł wód życia”  

i… otrzeć każdą łzę z moich oczu, 

i także oczu moich bliskich… (zob. Ap 7,13-17) 

↓↓ 

Z jakich powodów ludziom z oczu płyną łzy? 

 

 

 
 

 

 

 

Dzieciom płyną z oczu łzy, gdy, np.............................. 

..................................... ..................................... 

  

Dorosłym płyną z oczu łzy, gdy, np............................ 

..................................... ..................................... 

 

Dobry Pasterz może otrzeć każdą łzę… 
 

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


