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Idziemy z Panem Jezusem



No i macie w swoich rączkach kolejny numer Miniaka. Na pewno zwróciły-
ście już uwagę, że tym razem okładka jest nieco inna niż zwykle. Jest smutna, 
bo Pan Jezus dźwiga wielki krzyż. Przeżywamy właśnie Wielki Post, czyli czas 
czterdziestu dni, podczas których będziemy sobie przypominać, jak bardzo nas 
ukochał Pan Jezus i jak wiele za nas wycierpiał.

Nasza cała redakcyjna ekipa postanowiła, że w każdy wielkopostny piątek 
będzie razem chodzić do kościoła na drogę krzyżową. Smutno mi zawsze się 
robi, kiedy słyszę, jak bardzo cierpiał Pan Jezus, gdy był bity, gdy 
upadał i gdy źli ludzie Go ukrzyżowali. To bardzo ważne, że-
byśmy o tym wszystkim pamiętali i nigdy nie krzywdzili 
innych.

Choć ten Wielki Post jest czasem bardzo poważnym, to 
jednak zaraz po nim będziemy przeżywać ogromną ra-
dość. Będziemy bowiem obchodzić Wielkanoc, czyli 
wspomnienie o tym, jak Pan Jezus zmartwych-
wstał, by już na zawsze pozostać wśród nas. 

Kochani, wierzę, że dobrze przeżyjecie ten 
szczególny czas, w czym na pewno pomoże 
Wam nasza gazetka. Nie zapomnijcie rów-
nież o tym, by uściskać tych, od których 
otrzymaliście tego Miniaka.

Witajcie!

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Tak jak Maryja  
troszczymy się o bliskich 

Ciocia Zosia zawsze cieszyła się, gdy odwiedzała ją Natalka ze swoją młodszą 
siostrą Alinką. Mówiła wtedy, że ich wizyty są dla niej jak najpiękniejsze pro-
myczki słońca. Dziewczynki przyjmowały jej słowa z dużym wzruszeniem, bo 
choć ciocia jest niewidoma, to jednak wiedziała, ile piękna daje światu słońce. 
W jej świecie, ciemnym i bez kolorów, one były dla niej takim słoneczkiem. 
Stąd też gdy tylko miały wolną chwilę, przybiegały do niej, by opowiedzieć, 
co ciekawego widziały i czego się nauczyły. A ciocia zawsze tak bardzo im za 
te wizyty dziękowała. Któregoś dnia po powrocie do domu Natalka zapytała 
mamę: „Czy to nie dziwne, że ciocia Zosia zawsze nam tak bardzo dziękuje, gdy 
ją odwiedzamy, przecież nie robimy nic nadzwyczajnego?”. „Poświęcacie jej 
swój wolny czas, to na pewno dużo dla cioci znaczy” – odpowiedziała mama.

Kiedy Maryja oczekiwała narodzin swego Synka, Jezusa, pewnego dnia wy-
brała się w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety. Nie zważała na trudy dro-
gi. Wiedziała, że kuzynka również spodziewa się dziecka i chciała z nią pobyć 
w tym pięknym czasie, pomóc jej, wesprzeć ją dobrym słowem. I wystarczyło 
tylko, że przy powitaniu Maryja serdecznie pozdrowiła Elżbietę, 
a już sprawiła jej tym ogromną radość, o której możemy prze-
czytać w Piśmie Świętym.

Popatrz, sama Maryja dała nam wspaniały 
przykład, by troszczyć się o innych, poda-
rować im swój czas, swoją uwagę, zwy-
czajnie odwiedzić.

Pomyśl o swojej babci, dziadku, cioci 
czy wujku. Kiedy ich ostatnio odwiedzi-
łeś? Spróbuj poświęcić im trochę swo-
jego czasu, posłuchać ich, w czymś 
pomóc... Pamiętaj, że Ty też możesz 
stać się dla kogoś najjaśniejszym 
promyczkiem słońca i tak jak Maryja 
jednym krótkim pozdrowieniem spra-
wić niewyobrażalną radość!
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już przeżywamy i postanowienia 
w serduszkach swych mamy. Ja się 
tym czasem bardzo przejąłem i do 

pracy nad sobą poważnie wziąłem. Drewniany krzyżyk fioletową bibułą okle-
iłem i czas swej poprawy, i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa zazna-
czyłem. Potem serduszka czerwone z papieru przygotowałem i do czynienie 
dobrych uczynków szybciutko się zabrałem. Wczoraj z oglądania telewizji 
zrezygnowałem i jeść słodyczy też nie chciałem. Jednego misjonarza sobie 
wylosowałem i przez czterdzieści dni modlić się za niego obiecałem. W piątki 
z kolegami na drodze krzyżowej w kościele się spotykamy i mękę Pana Jezusa 
wszyscy razem rozważamy.

Zawsze, kiedy dobry uczynek zrobię, czerwonym serduszkiem krzyżyk zdo-
bię. W ten sposób Panu Jezusowi swoją miłość okazuję i jak być małym misjo-
narzem z radością pokazuję.

Zatem do Świąt Wielkanocnych dobrze się przygotujmy i dobrych uczynków 
Panu Jezusowi wcale nie żałujmy.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska! 

      Wielki Post

mały MisioNasz
Ewa gniady
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Witam Cię milusieńko, moja 
droga oleńko! Z radości w łapki 
klasnąłem, gdy twój liścik ze 
skrzyneczki wyjąłem. Widać, że 
bardzo się postarałaś, bo liścik 
kredkami pięknie napisałaś. Ulala 
i jeszcze mnie domalowałaś, i nasz 
konkursik w miNi rozwiązałaś. No, 
po prostu, bardzo mi tym wszystkim 
zaimponowałaś! Więc za to, że 
czytasz naszego miniaczka, posyłam 
Ci dżentelmeńskiego mini buziaczka.
schowam na pamiątkę twój liścik 
w torebeczkę i przybijam Ci mocno 
swoją piąteczkę! 

MisioNasz

misioNasz
ul. skośna 4
30-383 kraków

Na liściki odpisuję
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Drodzy Mali Przyjaciele! Stęskniłem się już za Wami. Mam nadzieje, że nie 
nudziliście się podczas ferii, a może nawet zrobiliście coś ekstra?

Ja dziś zabieram Was w podróż do Izraela i Palestyny, czyli w miejsce nazy-
wane przez chrześcijan Ziemią Świętą. A wiecie dlaczego tak 
jest nazywane? Otóż dlatego, że tam właśnie urodził się, żył 
i umarł Pan Jezus.

Podróż do tego świętego miejsca była najważniejszą ze 
wszystkich, jakie dotychczas odbyłem. Kiedy dotarłem do 
Betlejem i odwiedziłem miejsce, gdzie urodził się Pan Jezus, 
miałem łezki w oczach, bo bardzo się wzruszyłem… Zdarza mi 
się to tylko wtedy, kiedy jestem w tak niezwykłych miejscach. 
Podczas pobytu w Ziemi Świętej dużo czasu spędziłem w dro-
dze, ponieważ poza Betlejem odwiedziłem jeszcze inne 
ważne miejsca, m.in. rzekę Jordan, w której Jezus został 
ochrzczony, Jezioro Galilejskie. Przeszedłem też drogę 
krzyżową, po której szedł Pan Jezus, dźwigając krzyż.

Drodzy Przyjaciele, pozdrawiam Was bardzo, bardzo, 
bardzo serdecznie i liczę, że wkrótce znowu się spotkamy 
i wyruszymy w kolejną niezwykłą podróż.

podróże Daniego
brat tomek basiński
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Wycieczka z kolorowym różańcem trwa 
dalej. Odwiedziliście już swoich rówieśników 
w Afryce, pora udać się z pomocą na kolejny kon-
tynent.

Wylądowaliście w Ameryce Północnej! Na lotnisku 
czeka na Was, ubrany w pióropusz, brat misjonarz 
Santiago, z którym pójdziemy do indiańskiego wigwa-
mu. W nim uczą się niesłyszące dzieci. Żeby mogły się 
porozumiewać z innymi, muszą poznać specjalny ję-
zyk migowy.

Jak możecie im pomóc? Nie sprawicie, że odzyskają 
słuch i nie nauczycie języka migowego, bo sami go 
nie znacie. Ale macie przecież kolorowy woreczek!  
Wyciągacie z niego pięciokolorowy różaniec misyjny 
i szukacie na nim czerwonych paciorków. Pewnie już 
wiecie, ale w Ameryce mieszkają Indianie i ze względu 
na kolor ich skóry paciorki różańca są czerwone. 

Razem z bratem Santiago składacie rączki, czy-
nicie znak krzyża, odmawiacie modlitwę ojcze 

nasz i dziesięć razy zdrowaś 
maryjo, a na koniec chwała 

ojcu i synowi, i duchowi 
Świętemu… 

Modlicie się za niesły-
szące dzieci, aby Pan Bóg przywrócił 

im słuch i mogły usłyszeć 
swoich rodziców. To zajmie 

Wam tylko chwileczkę, 
a ofiarujecie im najpięk-

niejszy prezent, jaki 
tylko można dać.

misyjny różaniec
Ewa gniady
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ratujemy ziemię

Dziś, kochane Dzieci,  
porozmawiamy o tym, jak możemy 

Dbać o naszą planetę.

każDy z nas może pomóc 
uratować ziemię. 

barDzo ważne jest  
segregowanie śmieci, bo później 

można z nich zrobić wiele  
przyDatnych rzeczy.  

a wiecie, jak to robić?

papier           bio      plastik i metale    szkŁo

szklane  
rzeczy – zielony  

pojemnik.

papier  
Do niebieskiego. 

puszka  
oD napoju  

– żóŁty.

skórki oD owoców 
i warzyw Do  
brązowego.

plastikowe  
opakowania  
– też żóŁty.

a kartoniki  
Do niebieskiego.
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he, he, 
he, he

po lekcjach…

wiecie, że ta 
książka jest 

zrobiona  
ze zużytego 

papieru?

mój plecak 
jest zrobiony 
ze zużytych 

plastikowych 
butelek.

ja mam buciki 
z przetworzonych 

zużytych sieci 
rybackich.

a ta butelka  
jest ze zużytych 

szklanych  
butelek...

…i znów bęDzie 
mogŁa być 

przetworzona.

mesaj, ale uważaj, 
gŁuptasie, żebyś nie wpaDŁ 

Do tego kosza. ty nie 
jesteś butelką! wŁaśnie,  

he, he, he!

tymczasem w Domu…

beniu, lucusiu,  
wychoDzimy z misią na zakupy.  

co Dzisiaj ciekawego 
zrobiliście w szkole?  

Fajnie byŁo?

super!  
Dziś ratowaliśmy 

ziemię!

koniec
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Kochani Kuchcikowie, witam 
Was w mojej misyjnej kuch-
ni! Tym razem będzie po wło-
sku. Przygotujemy „kiełbaskę” 
SALAME o smaku czekolado-
wo-kakaowym. A czy wiecie, 
że oryginalne salami przywę-
drowało do Polski z Włoch i jest 
zaliczane do najdroższych wę-
dlin? Nasza „kiełbaska” będzie 
wprawdzie słodka, ale wyglądem podobna do prawdziwego salami. Kochani, 
maszerujmy zatem do kuchni i zabierajmy się do dzieła!

Czego potrzebujemy?
 100 g herbatników  4 biszkopty  50 g mlecznej czekolady  60 g mięk-
kiego masła  1 łyżkę kakao  1 łyżkę gęstej śmietany  pół szklanki  
bakalii (np. posiekanych orzeszków pistacjowych)  1 łyżkę cukru pudru 
i jeszcze troszkę do obtoczenia.

Jak to zrobimy?
 Herbatniki i biszkopty kruszymy na małe kawałeczki.
 Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej i tu koniecznie prosimy rodziców 

o pomoc.
 Miękkie masło miksujemy z cukrem pudrem, dodajemy kakao i śmietanę. 

Powoli też wlewamy przestudzoną czekoladę. Wszystko razem miksujemy.
 Do masy wsypujemy bakalie, pokruszone herbatniki z biszkoptami i mieszamy.
 Masę wykładamy na papier do pieczenia, po czym go zwijamy i mocno ści-

skamy, starając się uformować walec.
 Wkładamy do lodówki na co najmniej 3 godziny, potem rozwijamy z papieru 

i całość obsypujemy cukrem pudrem.
 Na koniec pracy myjemy rączki i sprzątamy. A kiedy nasza „kiełbaska”  

SALAME będzie gotowa, śmiało możemy się nią zajadać.  smacznego!

„Kiełbaska” SALAME 

Ewka w kuchni
Ewa gniady
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– Alfredo! Aldredo… Alfreeeeedoooooo! Obudź się, śpiochu jeden!
– Przecież ja nie śpię. Wygrzewam się tylko na ciepłym słoneczku. Co się 

dzieje, Luis?
– Czy mi się wydaje, czy pojawiliśmy się w nowym numerze Miniaka?
– Pewnie że tak, Luis!
– To może chociaż się przedstawimy, co?
– Pewnie że tak, Luis!
– Łołołoł… to my: Alfredo i Luis, dwa przefajne kokoSy. Odkąd zerwaliśmy 

się z palmy, uwielbiamy wylegiwać się na plaży. A plaż to u nas dostatek, no bo 
zdradzę Wam sekret: otóż mieszkamy na jednej z Wysp Karaibskich, zwanej 
Barbados. Nasza rodzinka jest ogromna i to nas bardzo cieszy, bo mamy sio-
stry i braci, wujków i ciocie, kuzynów i kuzynki rozsiane po całym świecie… 
Prawda, Alfredo?

– Pewnie że tak, Luis!
– Nie chcę się chwalić, ale jesteśmy bardzo lubianymi owocami. Czy ktoś 

z Was, kto spróbował naszych wiórków, nie polubił ich? A mleczko kokosowe 
jest mega zdrowe i… po prostu pycha. Mówię Wam, Amigos, lubią nas prawie 
wszyscy. Mówię prawie, bo jeśli komuś jakiś kokos spadnie z palmy na głowę, 
to chyba nas nie polubi. Prawda, Alfredo?

– Pewnie że tak, Luis!

ciekawostka: nie tylko nasze orzechy, ale też młode  
liście palmy są jadalne, a nazywane są kapustą kokosową.

owoce świata
brat tomek basiński
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Nasi przyjaciele bardzo lubią bawić się marmurkami, czyli mały-
mi kolorowymi kuleczkami. Policz, który zwierzak ma najwięcej  
kulek, łącznie z tymi, które ukradła małpka.

Dokończ  
malować nasze 

ciałka…

 …a zobaczysz, 
jak wyglądamy.

zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini
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Ciekawskie małpy zeszły z drzew, żeby trochę poplotkować. 
Tymczasem liany się im poplątały i teraz nie potrafią powrócić 
na swoje drzewa. Pomóż im w tym zadaniu.
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żarciki

Otocz pętelką te przedmioty,  
które przypominają ci o Panu Bogu.

Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega, Ewa Zachwieja.

Piszcie na adres: Redakcja MINI Kombonianie: ul. Skośna 4, 30-383 Kraków,
dzwońcie: 12 262 34 68,  piszcie e-mailowo: minikombonianie@gmail.com     

Nasze konto: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999                      ISSN 2543-7526

– A my mamy w domu wszystko!  
– chwali się koleżankom mała Ala.
– Skąd wiesz?
– Bo jak tata przyniósł z pracy gitarę, 
to mama powiedziała, że tylko tego 
nam brakowało.

Wykreśl co drugą literę. Pozostałe litery utworzą zdanie. 

JBEFSPTBEYM  MSAFŁAYHM  MSIKSYJPOHNQADRLZJEKM 

………...….        …...………..     .....……………………….......…

owa
+
REBUS

WYKREŚLANKA

Bartek ucząc się znaku krzyża, ciągle się 
mylił. W końcu zmęczony powtarzaniem 
oświadczył: 
– Przepraszam Cię Panie Boże, ale nie 
umiem się z Tobą pożegnać.

łamigłówkownia
rEdakcja

14



Prenumeratę MINI ogłaszamy,  
bo misjonarzom kombonianom pomagamy!

Jeśli dowolną ofiarę złożyć zechcecie,  
to MINI gazetkę w domku mieć będziecie!  
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Być dla innych 
Rosło sobie kiedyś drzewo, które kochało małego chłopca o imieniu Wojtuś. 

Każdego dnia Wojtuś przychodził pod drzewo, zbierał jego liście i bawił się 
z nim. Wspinał się na nie, huśtał na gałęziach i zjadał zerwane owoce. A gdy 
był zmęczony zasypiał w jego cieniu. Chłopiec bardzo kochał swoje drzewo, 
a ono było szczęśliwe. Czas mijał, Wojtuś podrósł i teraz drzewo często bywa-
ło samotne. Ale pewnego dnia przyszedł i powiedział: „Jestem już zbyt duży, 
żeby się z tobą bawić. Teraz potrzebuję pieniędzy”. „Pozrywaj więc moje owo-
ce i sprzedaj w mieście. Dostaniesz za nie pieniądze i będziesz szczęśliwy” – 
powiedziało drzewo. I chłopiec tak zrobił, a drzewo było szczęśliwe. Wojtek 
nie przychodził przez kilka lat. Nastał jednak dzień, gdy powrócił, a drzewo 
zatrzęsło się z radości. 

„Chcę mieć dom, który da mi ciepło” – rzekł tym razem. 
„Obetnij więc moje gałęzie i zbuduj z nich dom” – poprosiło drzewo. 
I Wojtek tak zrobił, a drzewo było szczęśliwe. Mijały lata, aż któregoś dnia 

Wojtek znowu stanął pod drzewem. 
„Jestem już stary, chcę mieć łódź, która zabierze mnie daleko stąd. „Możesz 

ściąć mój pień i zrobić z niego łódź – powie-
działo drzewo. – Będziesz mógł odpły-
nąć i być szczęśliwy”. I Wojtek tak 
zrobił, a drzewo było szczęśli-
we. Po pewnym czasie zno-
wu powrócił. 

„Wybacz, nie mam już 
co ci dać. Jestem tylko 
starym pniakiem”  
– rzekło smutnie drzewo. 

„Nie potrzebuję wiele  
– odrzekł Wojtek – jedy-
nie spokojnego miejsca, 
aby usiąść i odpocząć”. 

„Usiądź zatem na moim 
pniaku i odpoczywaj”. I mężczy-
zna tak zrobił, a drzewo znowu było 
szczęśliwe.

Zapamiętajcie, że sekret bycia szczęśli-
wym polega na dawaniu szczęścia innym.


