
Fejtsd meg a rejtvényt és megtudod, hogy Jézus mihez hasonlította a hitet a mai evangéliumban! Fejtsd meg a rejtvényt és megtudod, hogy Jézus mihez hasonlította a hitet a mai evangéliumban! 

XX. évfolyam, 5. számXX. évfolyam, 5. szám
2019. október 6.2019. október 6.

Évközi 27. vasárnapÉvközi 27. vasárnapNamiNami
Evangélium: Lk 17,5-10Evangélium: Lk 17,5-10

NamiNamiNamiNami

Név, osztály:Név, osztály:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Megfejtés: Megfejtés: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

    __  __  ____  __  __

33 pontpont

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