
XVII. évfolyam, 29. számXVII. évfolyam, 29. szám
2018. április 8.2018. április 8.

Húsvét 2. vasárnapja Húsvét 2. vasárnapja 33 pontpontNamiNami
Evangélium: Jn 20, 19-31Evangélium: Jn 20, 19-31

NamiNami

Név, osztály:___________________________________________________________________Név, osztály:___________________________________________________________________

NamiNami

Megfejtés:____________________________________________________Megfejtés:____________________________________________________

A mai evangélium egy-egy szavát vagy mondatát találod a rejtvényben. A mai evangélium egy-egy szavát vagy mondatát találod a rejtvényben. 
Találd ki melyek ezek, s a számok segítségével egy olyan újabb szót Találd ki melyek ezek, s a számok segítségével egy olyan újabb szót 

rakhatsz össze, amelyik nagyon kötődik a mai vasárnaphoz... rakhatsz össze, amelyik nagyon kötődik a mai vasárnaphoz... 

Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ !Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ !

                A kételkedő tanítvány neve: __ __ __ __ __A kételkedő tanítvány neve: __ __ __ __ __

              A többiek ezt mondták neki: __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ !A többiek ezt mondták neki: __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ !

                      Ennyi nap múlva jelent meg nekik ismét Jézus: __ __ __ __ __Ennyi nap múlva jelent meg nekik ismét Jézus: __ __ __ __ __

                    A kételkedő tanítvány így vallotta meg a hitét: __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ !A kételkedő tanítvány így vallotta meg a hitét: __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ !
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