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Ziarn
Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.
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Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

Ziarn Ziarn Ziarn
Rodzinne spotkania z Bogiem

29 MARCA 2020 • 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rodzinne spotkania z Bogiem

29 MARCA 2020 • 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EwangeliaJ 11,3-7.17.20-27.33b-45

Rodzinne spotkania z Bogiem
29 MARCA 2020 • 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EwangeliaJ 11,3-7.17.20-27.33b-45 EwangeliaJ 11,3-7.17.20-27.33b-45

31. 31.31.31.
EwangeliaJ 11,3-7.17.20-27.33b-45

Rodzinne spotkania z Bogiem
29 MARCA 2020 • 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ziarn

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

31. Ziarno
Imię                              Nazwisko

Klasa                         Szkoła

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do 
swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kie-
dy tam przybył, zastał Łazarza spoczywającego 
w grobie. Marta wyszła Mu na spotkanie i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: 
„Brat twój zmartwych-
wstanie. Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to 
choćby umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”.

ZiarnZiarnZiarn



C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

E E E E
EEEE

31. Ziarno31. Ziarno31. Ziarno 31. Ziarno

Rozwiązanie zadania dla księży i katechetów:

Odp.: .......................................................................................................

Rozwiązanie zadania dla księży i katechetów:Rozwiązanie zadania dla księży i katechetów:

Odp.: ...............................................................................................

Rozwiązanie zadania dla księży i katechetów:

.................................................................................................................
Odp.: ...............................................................................................

Odp.: ...............................................................................................

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

Nazwij przedsta-
wione figury geome-
tryczne, a następnie 
wpisz w puste miej-
sca odpowiadające 
im litery. Utworzą 
imiona sióstr Łaza-
rza, którego wskrze-
sił Pan Jezus.
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