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Bombaewa… 

 

… jest Bomba-dil, będzie Bomba-ewa-ngelia :) 

Bo Ewangelia to inaczej Dobra Nowina, 

Można zatem i powiedzieć… 

Bomb(ow)a Nowina! :) 

I choć w Ewangelii nie ma bomb czy min,  

które mogą wybuchnąć, 

niemniej, jak przy rozbrajaniu bomb, 

potrzebna nam czujność sapera, 

bo inaczej Ewangelia choć nie wybuchnie, ale… 

może nas znudzić… i ją odłożymy na bok… 

↓↓ 

Od dziś, karteczki na kolejne niedziele  

będą się nazywać… B o m b a e w a  

(jak „drzwi”, tak i „Bombaewa”  

w l. pojedynczej i mnogiej brzmi tak samo;) ). 

----------------------------------------------------- 

A w przyszłą niedzielę usłyszymy jak pewien syn 

wybrał się w dalekie strony (zob. Łk 15,1-32), 

aby znaleźć Zaułek Nigdy. Czy go znalazł? 

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

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

 

.......................................(imię)    
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… jest Bomba-dil, będzie Bomba-ewa-ngelia :) 

Bo Ewangelia to inaczej Dobra Nowina, 

Można zatem i powiedzieć… 

Bomb(ow)a Nowina! :) 

I choć w Ewangelii nie ma bomb czy min,  

które mogą wybuchnąć, 

niemniej, jak przy rozbrajaniu bomb, 

potrzebna nam czujność sapera, 

bo inaczej Ewangelia choć nie wybuchnie, ale… 

może nas znudzić… i ją odłożymy na bok… 

↓↓ 

Od dziś, karteczki na kolejne niedziele  

będą się nazywać… B o m b a e w a  

(jak „drzwi”, tak i „Bombaewa”  

w l. pojedynczej i mnogiej brzmi tak samo;) ). 

----------------------------------------------------- 

A w przyszłą niedzielę usłyszymy jak pewien syn 

wybrał się w dalekie strony (zob. Łk 15,1-32), 

aby znaleźć Zaułek Nigdy. Czy go znalazł? 

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

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

 

.......................................(imię) 
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Bombaewa… 

 

… jest Bomba-dil, będzie Bomba-ewa-ngelia :) 

Bo Ewangelia to inaczej Dobra Nowina, 

Można zatem i powiedzieć… 

Bomb(ow)a Nowina! :) 

I choć w Ewangelii nie ma bomb czy min,  

które mogą wybuchnąć, 

niemniej, jak przy rozbrajaniu bomb, 

potrzeba nam czujności sapera, 

bo inaczej Ewangelia choć nie wybuchnie, ale… 

może nas znudzić… i ją odłożymy na bok… 

↓↓ 

Od dziś, karteczki na kolejne niedziele  

będą się nazywać… B o m b a e w a  

(jak „drzwi”, tak i „Bombaewa”  

w l. pojedynczej i mnogiej brzmi tak samo;) ). 

----------------------------------------------------- 

A w przyszłą niedzielę usłyszymy jak pewien syn 

wybrał się w dalekie strony (zob. Łk 15,1-32), 

aby znaleźć Zaułek Nigdy. Czy go znalazł? 

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

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

 

.......................................(imię)    
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… jest Bomba-dil, będzie Bomba-ewa-ngelia :) 

Bo Ewangelia to inaczej Dobra Nowina, 

Można zatem i powiedzieć… 

Bomb(ow)a Nowina! :) 

I choć w Ewangelii nie ma bomb czy min,  

które mogą wybuchnąć, 

niemniej, jak przy rozbrajaniu bomb, 

potrzebna nam czujność sapera, 

bo inaczej Ewangelia choć nie wybuchnie, ale… 

może nas znudzić… i ją odłożymy na bok… 

↓↓ 

Od dziś, karteczki na kolejne niedziele  

będą się nazywać… B o m b a e w a  

(jak „drzwi”, tak i „Bombaewa”  

w l. pojedynczej i mnogiej brzmi tak samo;) ). 

----------------------------------------------------- 

A w przyszłą niedzielę usłyszymy jak pewien syn 

wybrał się w dalekie strony (zob. Łk 15,1-32), 

aby znaleźć Zaułek Nigdy. Czy go znalazł? 

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

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

 

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


