
XIX. évfolyam, 21. számXIX. évfolyam, 21. szám
2019. február 9.2019. február 9.

Évközi 5. vasárnapÉvközi 5. vasárnap 22 pontpontNamiNami
Evangélium: Lk 5, 1-11Evangélium: Lk 5, 1-11

NamiNamiNamiNami

Név, osztály: ___________________________________________________________________Név, osztály: ___________________________________________________________________

Megfejtés:Megfejtés:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ha megfejted a rejtvényt, megtudhatod, hogy mivé kell válnia a Jézus által meghívott Ha megfejted a rejtvényt, megtudhatod, hogy mivé kell válnia a Jézus által meghívott 
apostoloknak. Plusz egy pontot is kaphatsz, ha leírod, hogy a  pápákat mi emlékezteti erre.apostoloknak. Plusz egy pontot is kaphatsz, ha leírod, hogy a  pápákat mi emlékezteti erre.

+ 1+ 1

__  __  __ __  __  __ __  __  ____  __  __    __  __ __  __ __  __  __ __  __  __ 

Ä =EÄ =E

POM- POM- 
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