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Łazarz… 

W Ewangelii na następny 

tydzień (Łk16,19-31) 

przeczytamy o 2 panach: 

Jeden był bardzo bogaty… 

                                    …drugi bardzo biedny. 

Jeden był okryty purpurą i bisiorem… 

…drugi był okryty wrzodami. 

Jeden miał na imię Łazarz… 

…drugi… nie miał imienia… 

Imię Łazarz oznacza Ten, któremu Bóg pomaga 

Ale Bóg chce byśmy także pomagali Jemu… 

Chciał(a)byś w tym tygodniu pomóc P. Bogu? 

↓↓ 

U bram twego domu, w sąsiednim mieszkaniu, 

na ulicy, albo w szkole, może jest ktoś kto,  

jak Łazarz, potrzebuje pomocy…  

Możesz mu/jej coś dać… porozmawiać, a może 

wystarczy się tylko do niego/do niej u..� 

↓↓ 

W tym tygodniu pomogłem Panu Bogu, 

spotkałem „Łazarza” i… 
 

 

.......................................(imię)    
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Łazarz… 

W Ewangelii na następny 

tydzień (Łk16,19-31) 

przeczytamy o 2 panach: 

Jeden był bardzo bogaty… 

                                    …drugi bardzo biedny. 

Jeden był okryty purpurą i bisiorem… 

…drugi był okryty wrzodami. 

Jeden miał na imię Łazarz… 

…drugi… nie miał imienia… 

Imię Łazarz oznacza Ten, któremu Bóg pomaga 

Ale Bóg chce byśmy także pomagali Jemu… 

Chciał(a)byś w tym tygodniu pomóc P. Bogu? 

↓↓ 

U bram twego domu, w sąsiednim mieszkaniu, 

na ulicy, albo w szkole, może jest ktoś kto,  

jak Łazarz, potrzebuje pomocy…  

Możesz mu/jej coś dać… porozmawiać, a może 

wystarczy się tylko do niego/do niej u..� 

↓↓ 

W tym tygodniu pomogłem Panu Bogu, 

spotkałem „Łazarza” i… 
 

 

.......................................(imię)    
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Łazarz… 

W Ewangelii na następny 

tydzień (Łk16,19-31) 

przeczytamy o 2 panach: 

Jeden był bardzo bogaty… 

                                    …drugi bardzo biedny. 

Jeden był okryty purpurą i bisiorem… 

…drugi był okryty wrzodami. 

Jeden miał na imię Łazarz… 

…drugi… nie miał imienia… 

Imię Łazarz oznacza Ten, któremu Bóg pomaga 

Ale Bóg chce byśmy także pomagali Jemu… 

Chciał(a)byś w tym tygodniu pomóc P. Bogu? 

↓↓ 

U bram twego domu, w sąsiednim mieszkaniu, 

na ulicy, albo w szkole, może jest ktoś kto,  

jak Łazarz, potrzebuje pomocy…  

Możesz mu/jej coś dać… porozmawiać, a może 

wystarczy się tylko do niego/do niej u..� 

↓↓ 

W tym tygodniu pomogłem Panu Bogu, 

spotkałem „Łazarza” i… 
 

 

.......................................(imię)    
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Łazarz… 

W Ewangelii na następny 

tydzień (Łk16,19-31) 

przeczytamy o 2 panach: 

Jeden był bardzo bogaty… 

                                    …drugi bardzo biedny. 

Jeden był okryty purpurą i bisiorem… 

…drugi był okryty wrzodami. 

Jeden miał na imię Łazarz… 

…drugi… nie miał imienia… 

Imię Łazarz oznacza Ten, któremu Bóg pomaga 

Ale Bóg chce byśmy także pomagali Jemu… 

Chciał(a)byś w tym tygodniu pomóc P. Bogu? 

↓↓ 

U bram twego domu, w sąsiednim mieszkaniu, 

na ulicy, albo w szkole, może jest ktoś kto,  

jak Łazarz, potrzebuje pomocy…  

Możesz mu/jej coś dać… porozmawiać, a może 

wystarczy się tylko do niego/do niej u..� 

↓↓ 

W tym tygodniu pomogłem Panu Bogu, 

spotkałem „Łazarza” i… 
 

 

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


