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ANNORLUNDA
KRYSSKUL FRÅN
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Så här gör du:
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Börja med att skriva in hela texten
till rosenkransbönen ”Var hälsad,
Maria...” i de färgade rutorna
– hela vägen ned, fram till och
med ”Amen”. Skriv texten utan
mellanrum, som ett enda långt
ord, och fortsätt på nästa rad när
raden tar slut.

°

Lös sedan resten av korsordet
genom att fylla i de ord som
saknas i ”kulorna”. Som du 		
märker får du nu hjälp både
av rosenkransens pärlor
16 och av bönen – precis
som i verkligheten!

BÖRJA SKRIVA HÄR!
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1.	På onsdagar och söndagar brukar
man tänka på rosenkransens ärorika
hemligheter. Ett annat ord för ”ärorik” är...?
2. Motsatsen till ”Var hälsad”
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3. Årstiden då vi firar Marias himmelsfärd 
4. 	En frukt vi ofta förknippar med Bibelns lundar
och trädgårdar, och gärna äter grön eller svart
5. Ett djur som ibland är en symbol för Jesus
6. I begynnelsen var... (enligt Johannesevangeliet)
7. Herrens dag
8. Motsatsen till glad och munter
9. Månaden då vi firar Jungfru Maria Drottningen den 22:a
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10. Paradiset
11. Rosenkransen är som ett slags bönevapen som tar
oss tillbaka till utgångspunkten. Känner du till ett annat
vapen som också kan komma tillbaka (om man kastar bra)?
12. Maria är full av Guds...
13. Den 28 december firar vi Värnlösa barns
dag, som tidigare kallades ”M… barns dag”
14. Jesus bad lärjungarna vaka med honom i
Getsemane och sade: ”Min själ är b… ända till döds”
15. Möjlighet som rimmar på krans
16. Jungfru Marias blomma
17. Helgon som kallas ”Nordens apostel”
18. …, Sonen och den Helige Ande
19. Jungfru Marias mamma hette...
20. Människan skapades till Guds…
21. När du har bett rosenkransen har du fullbordat ett helt...

