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Kostka… 

W Ewangelii na następny tydzień (Łk16,1-13) 

przeczytamy o człowieku,  

który zarządzał majątkiem – był zarządcą.  

Naszym majątkiem są rzeczy, ale i różne talenty 

– zatem i ty jesteś małym, lub dużym, zarządcą.  

Bardzo dobrym zarządcą był św. Stanisław 

Kostka (wspominamy go 18 września). 

Staś miał swój dziennik (jak nasz Bombanot), 

i na pierwszej stronie wyrysował: 

kostkę do gry – bo nazywał się Kostka 

podkowę – bo ona była  

w jego rodzinnym herbie 

A pod tym wypisał swoje 

motto: 

Chociaż los miał szaleć zmienny, 

ja trwać będę nieugięty! 

↓↓ 

A ty, otwierając swój Bombanot, 

co byś wyrysował/a i napisał/a na 1 stronie? 

Może jak Staś też coś z nazwiskiem? 

Spróbuj to zrobić na odwrocie Bombaewa :) 
 

 

.......................................(imię)    
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Kostka… 

W Ewangelii na następny tydzień (Łk16,1-13) 

przeczytamy o człowieku,  

który zarządzał majątkiem – był zarządcą.  

Naszym majątkiem są rzeczy, ale i różne talenty 

– zatem i ty jesteś małym, lub dużym, zarządcą.  

Bardzo dobrym zarządcą był św. Stanisław 

Kostka (wspominamy go 18 września). 

Staś miał swój dziennik (jak nasz Bombanot), 

i na pierwszej stronie wyrysował: 

kostkę do gry – bo nazywał się Kostka 

podkowę – bo ona była  

w jego rodzinnym herbie 

A pod tym wypisał swoje 

motto: 

Chociaż los miał szaleć zmienny, 

ja trwać będę nieugięty! 

↓↓ 

A ty, otwierając swój Bombanot, 

co byś wyrysował/a i napisał/a na 1 stronie? 

Może jak Staś też coś z nazwiskiem? 

Spróbuj to zrobić na odwrocie Bombaewa :) 
 

 

.......................................(imię) 
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Kostka… 

W Ewangelii na następny tydzień (Łk16,1-13) 

przeczytamy o człowieku,  

który zarządzał majątkiem – był zarządcą.  

Naszym majątkiem są rzeczy, ale i różne talenty 

– zatem i ty jesteś małym, lub dużym, zarządcą.  

Bardzo dobrym zarządcą był św. Stanisław 

Kostka (wspominamy go 18 września). 

Staś miał swój dziennik (jak nasz Bombanot), 

i na pierwszej stronie wyrysował: 

kostkę do gry – bo nazywał się Kostka 

podkowę – bo ona była  

w jego rodzinnym herbie 

A pod tym wypisał swoje 

motto: 

Chociaż los miał szaleć zmienny, 

ja trwać będę nieugięty! 

↓↓ 

A ty, otwierając swój Bombanot, 

co byś wyrysował/a i napisał/a na 1 stronie? 

Może jak Staś też coś z nazwiskiem? 

Spróbuj to zrobić na odwrocie Bombaewa :) 
 

 

.......................................(imię)    
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Kostka… 

W Ewangelii na następny tydzień (Łk16,1-13) 

przeczytamy o człowieku,  

który zarządzał majątkiem – był zarządcą.  

Naszym majątkiem są rzeczy, ale i różne talenty 

– zatem i ty jesteś małym, lub dużym, zarządcą.  

Bardzo dobrym zarządcą był św. Stanisław 

Kostka (wspominamy go 18 września). 

Staś miał swój dziennik (jak nasz Bombanot), 

i na pierwszej stronie wyrysował: 

kostkę do gry – bo nazywał się Kostka 

podkowę – bo ona była  

w jego rodzinnym herbie 

A pod tym wypisał swoje 

motto: 

Chociaż los miał szaleć zmienny, 

ja trwać będę nieugięty! 

↓↓ 

A ty, otwierając swój Bombanot, 

co byś wyrysował/a i napisał/a na 1 stronie? 

Może jak Staś też coś z nazwiskiem? 

Spróbuj to zrobić na odwrocie Bombaewa :) 
 

 

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

  


