
VV  nniieeddzziieellaa  WWiieellkkaannooccnnaa  

1155  mmaajjaa  22002222  rr..  

––  11  ––  

Serce Bombanota… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 13,33-35) 

mówi nam: 

«Dzieci (…) przykazanie nowe daje wam,  

abyście się wzajemnie miłowali, 

Tak jak Ja was umiłowałem» 

↓↓ 

Zaproszenie do miłości  

związane jest z sercem.  

Każdy Bombanot  

na okładce ma serce… 

Jak patrzymy na to serce,  

to możemy zobaczyć: 

 albo Serce Jezusa,  

 albo własne serce,  

które obejmuje Jezus, 

I widzimy także płomień,  

który płonie nad sercem… 

↓↓ 

A ty, co widzisz patrząc na Serce Bombanota? 
 

 

 

 

.......................................(imię)
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Serce Bombanota… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 13,33-35) 

mówi nam: 

«Dzieci (…) przykazanie nowe daje wam,  

abyście się wzajemnie miłowali, 

Tak jak Ja was umiłowałem» 

↓↓ 

Zaproszenie do miłości  

związane jest z sercem.  

Każdy Bombanot  

na okładce ma serce… 

Jak patrzymy na to serce,  

to możemy zobaczyć: 

 albo Serce Jezusa,  

 albo własne serce,  

które obejmuje Jezus, 

I widzimy także płomień,  

który płonie nad sercem… 

↓↓ 

A ty, co widzisz patrząc na Serce Bombanota? 
 

 

 

 

.......................................(imię)
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Serce Bombanota… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 13,33-35) 

mówi nam: 

«Dzieci (…) przykazanie nowe daje wam,  

abyście się wzajemnie miłowali, 

Tak jak Ja was umiłowałem» 

↓↓ 

Zaproszenie do miłości  

związane jest z sercem.  

Każdy Bombanot  

na okładce ma serce… 

Jak patrzymy na to serce,  

to możemy zobaczyć: 

 albo Serce Jezusa,  

 albo własne serce,  

które obejmuje Jezus, 

I widzimy także płomień,  

który płonie nad sercem… 

↓↓ 

A ty, co widzisz patrząc na Serce Bombanota? 
 

 

 

 

.......................................(imię)
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Serce Bombanota… 

 

Pan Jezus w Ewangelii (zob. J 13,33-35) 

mówi nam: 

«Dzieci (…) przykazanie nowe daje wam,  

abyście się wzajemnie miłowali, 

Tak jak Ja was umiłowałem» 

↓↓ 

Zaproszenie do miłości  

związane jest z sercem.  

Każdy Bombanot  

na okładce ma serce… 

Jak patrzymy na to serce,  

to możemy zobaczyć: 

 albo Serce Jezusa,  

 albo własne serce,  

które obejmuje Jezus, 

I widzimy także płomień,  

który płonie nad sercem… 

↓↓ 

A ty, co widzisz patrząc na Serce Bombanota? 
 

 

 

 

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


