
 

1. Znajdź w Mk 7,32 litery ukryte pod numerami: 
2/1...., 1/7...., 1/12...., 3/4 ...., 3/5....,  
Mk 7, 32: Przyprowadzili Mu głuchoniemego 
 i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 
 
2.  Znajdź w Mk 9,2 litery ukryte pod numerami: 
2/1..., 8/4..., 18/2...., 1/1....,   
Mk 9, 2: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno  
na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. 
 
3. Znajdź w J 18,25 litery ukryte pod numerami: 
18/6..., 10/3..., 5..., 1..., 4/2..., 4/4..., 10/5..., 2/4..., 
J 18, 25: A Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. 
Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie jesteś 
jednym z Jego uczniów?» On zaprzeczył mówiąc: 
«Nie jestem». 
 
4. Znajdź w J 20,6 litery ukryte pod numerami: 
1/1..., 1/2..., 2/5..., 2/2..., 15/2..., 1/8..., 15/2..., 
J 20, 6: Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 
płótna. 
 
5. Znajdź w Dz 2,4-5 litery ukryte pod numerami:  
6/1..., 2/6..., 1..., 4/4..., 22/5..., 2/6..., 4/4..., 
Dz 2, 4-5 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę- 
tym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 
Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozo- 
limie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem. 
 
Ewangelia wg św. Jana 1,1 (J 1,1) 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
 
 
 

Wzór: Znajdź w Ewangelii wg św.Łukasza 13,19 
litery ukryte pod numerami: 

18/4 - l, 4/3 - a 12/5 - m 1/1 - p 8/4 - ą 1/3 – d 
18/4 - l 4/3 – a 
 Łk 13, 19: „Podobne jest do ziarnka gorczycy, 
które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. 
Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki 
powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». 
Wyjaśnienie: 

18 / 4 → litera w wyrazie 

 ↓ 

wyraz w zdaniu /za wyraz uważane są i spójnik i, w, 
                                            na, za, nie, z, do, u/ 
Rozwiązanie: 

wyraz 18: wielkim,             litera 4: l 

czyli numer 18/4= litera l 
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