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Duże radości małych misjonarzy



Pewnej soboty obudziłem się dość wcześnie i zobaczyłem, że jest świet-
na pogoda. Sięgnąłem więc po telefon i zadzwoniłem do całej naszej paczki. 
Opowiedziałem im o swoim planie. Wszyscy byli zgodni, by zbudować mega 
fajny domek na drzewie. I tak zrobiliśmy. Ale mieliśmy frajdę! Pracy było co 
niemiara, ale ile za to później zabawy, mówię Wam!

Kiedy się bawiliśmy, niespodziewanie odwiedził nas Dani, który wró-
cił z samotnej pielgrzymki do grobu św. Jakuba. Wytłumaczył nam, że żół-
ta strzałeczka, która widniała na słupku obok miejsca, gdzie się bawiliśmy, 
w jego wyprawie była bardzo ważna, bo wskazywała mu, którędy ma iść. Jak 
to czasem szczegóły są ważne – pomyślałem sobie. Ale co ja będę opowiadał 
o Danim, przecież on sam na stronie 6 dzieli się z Wami tą swoją przygodą.

Ponadto w tym numerze znajdziecie to wszystko, co tak bardzo lubicie: od 
szkółki biblijnej, po MisioNasza, Benię i Lucusia, na rozrabiakach i łamigłów-
kowni kończąc. Nie pozostaje mi więc nic innego, Drogie Dzieciaki, jak zapro-

sić Was teraz do przeczytania 
naszej gazetki „od deski do 

deski”.
I jak zawsze nie za-
pomnijcie uściskać 

tych, od których 
otrzymaliście 

nowego  
Miniaka.

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Maryja uczy nas  
miłości do Pana Jezusa

Pomyśl, jakie to nadzwyczajne: dwa tysiące lat temu młoda dziewczyna, wy-
brana przez Boga, zostaje mamą Syna Bożego. Przyjmuje ten najpiękniejszy 
dar, jakim jest życie maleńkiego Dziecka i całkowicie Mu się poświęca. Tuli 
Nowonarodzone Maleństwo do serca i w swoich ramionach chroni Je przed 
chłodem betlejemskiej groty. A gdy zachodzi konieczność, ucieka z Nim do 
Egiptu. Nawet gdy od Symeona słyszy te trudne słowa: „A Twoją duszę miecz 
przeniknie”, nie przestaje wierzyć i ufać. I właśnie dlatego nikt tak pięknie nie 
uczy nas miłości do Pana Jezusa jak Ona… Ta, która całkowicie zaufała Bogu 
i oddała Mu swoje serce: Maryja. Najlepsza Mama. Jedyna taka. Z zatroska-
niem i z czułością czuwała przy małym Jezusie. I nieustannie uczy nas tego 
pełnego miłości przy Nim trwania.

A czy wiesz, co to znaczy trwać przy Jezusie? To przede wszystkim kochać! 
Kochać Jezusa i Jego Mamę w przyjacielu, w bracie, w koledze potrzebującym 
pomocy, w mamie. No właśnie – w mamie! Bo mieć mamę to naprawdę coś! 
Przecież nawet Syn Boga ma Mamę!

Kilka lat temu byłam świadkiem, jak do kościoła wbiegła kil-
kuletnia dziewczynka z bukiecikiem konwalii. Uklękła przed 
obrazem Maryi i na głos powiedziała: 
„Maryjo, dziękuję Ci, że mam mamę, że 
znowu jest zdrowa i znowu się do mnie 
uśmiecha”. Przeżegnała się, zostawiła 
kwiatki i wybiegła. Chyba nigdy nie 
słyszałam piękniejszej modlitwy 
dziecka…

A Ty? Czy dziękujesz Bogu za swo-
ją mamę, modlisz się za nią, pro-
sisz dla niej o zdrowie, o to, żeby 
była szczęśliwa? Pamiętaj, że to 
właśnie swoim zatroskaniem 
o innych najpiękniej okazujesz 
miłość Panu Jezusowi – jak nas tego 
uczy Jego i nasza Mama – Maryja.
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Kiedy nad MINI gazetką sobie pra-
cowałem, nagle w redakcji panią 
Ewę Zachwieję ujrzałem. Szybko 
swoje oczka łapkami dotknąłem, 

bo myślałem, że na chwilę sobie przysnąłem. Pani Ewa też się mocno zdzi-
wiła, gdy mnie przy malutkim biurku zobaczyła. Wiedziała, że jestem bardzo 
milutki, ale nie myślała, że aż tak malutki. Herbatkę w dzbaneczku od razu jej 
zaparzyłem i kawałeczek ciasta na talerzyku położyłem. Razem na krzeseł-
kach usiedliśmy i o misjach sobie rozmawialiśmy. Pani Ewa mi opowiadała, 
jak dwadzieścia sześć lat temu pracę w szkole podstawowej zaczynała. Do dziś 
tam pracuje i wiarę w Pana Boga dzieciom przekazuje. Ja podobno tak się za-
słuchałem, że buźkę z wrażenia cały czas otwartą miałem. 

Na koniec pani Ewa niespodziankę dla mnie miała i wyjątkowy medal mi 
pokazała. Dawno temu misje bardzo pokochała, dlatego w nagrodę go otrzy-
mała. Serdecznie jej pogratulowałem i na pożegnanie mocno uściskałem. Ona 
focie ze mną sobie zrobiła i na ścianie w swoim pokoiku fajnie powiesiła.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!  

mały MisioNasz
Ewa gniady

   Niesamowite!
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mamma mia! kiedy super kolorową 
„łapkę” od ogniska misyjnego 
z Gniezna dostałem, to od razu 
szeroki uśmiech – niczym osiołek ze 
„shreka” – miałem. razem ją ślicznie 
udekorowaliście, a w środku fajny liścik 
dla mnie nakleiliście. bardzo się cieszę, 
że miNi gazetkę z zainteresowaniem 
czytacie i nawet rozwiązanie 
robaczulkowego konkursiku przysyłacie. 
Jesteście super misjonarzami małymi, 
ale za to z serduszkami niezwykle 
dużymi. Panu Jezusowi za Was bardzo 
dziękuję i modlitwę swoją Wam ofiaruję.
schowam super „łapkę” w moją 
torebeczkę i mocno przybijam Wam 
swoją piąteczkę! 

MisioNasz

Misionasz
ul. skośna 4
30-383 Kraków

Na liściki odpisuję

5



podróże Daniego
brat tomek basiński

Drodzy Mali Przyjaciele! Nie tak dawno poszedłem na pielgrzymkę. Tym 
razem jednak nie do Częstochowy, ale do Santiago de Compostela. Jest 
to miasto położone w Hiszpanii. To właśnie tam, w bardzo starej ka-
tedrze, znajdują się relikwie św. Jakuba Apostoła. Czy wiecie, że 
od ponad tysiąca lat do tego miejsca pielgrzymują miliony ludzi 
z całego świata? Wszystko, czego potrzebowałem na czas swej 
samotnej wędrówki, miałem w plecaku. Czasem się wydaje, 
że potrzebujemy wielu rzeczy, żeby być szczęśliwymi, a tak 
naprawdę to niewiele nam potrzeba. Podczas pielgrzymki 

bardzo mi pomagały niewielkie żółte strzał-
ki i muszelki namalowane na drzewach, bu-
dynkach czy przydrożnych kamieniach. To 

one wskazywały, którędy mam iść. Muszelka 
jest symbolem osoby, która pielgrzymuje do Santia-

go. Uwierzcie mi, moi Mali Przyjaciele, to była wyjątkowa 
podróż. Życzę Wam, abyście i Wy kiedyś wyruszyli w drogę do 
grobu św. Jakuba.

WASZ DANI
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Wasza wycieczka z kolorowym różańcem 
trwa dalej. Odwiedziliście już swoich rówieśni-
ków w Afryce, Ameryce Północnej, teraz pora udać 
się z pomocą na kolejny kontynent. 

Wylądowaliście w Europie! Najpierw osobiście spo-
tkacie się z papieżem Franciszkiem. Pokażecie mu 
pięciokolorowy różaniec misyjny i opowiecie, jak mo-
dlitwą wspieracie swoich rówieśników na całym świe-
cie. Obiecajcie też Ojcu Świętemu, że będziecie o nim 
pamiętać, modląc się białymi paciorkami na misyjnym 
różańcu. Potem, świecki misjonarz Stefan, ubrany w ki-
tel lekarski, zabierze Was do szpitala, gdzie leżą bar-
dzo chore dzieci. Są smutne i często płaczą, bo cierpią. 
Nie mogą się bawić, tylko muszą leżeć na szpitalnych 
łóżeczkach.

Jak możecie im pomóc? Nie sprawicie, że od razu wy-
zdrowieją. Ale przecież macie kolorowy woreczek! Wy-
ciągniecie z niego pięciokolorowy różaniec misyjny 
i odszukacie na nim białe paciorki. My, Europejczycy, 
mamy biały kolor skóry, dlatego paciorki różańca są 
białe. Ale również dlatego mają taki kolor, bo papież 
nosi białe szaty.

Razem z misjonarzem Stefanem złożycie 
rączki i uczynicie znak krzyża, odmó-

wicie modlitwę ojcze nasz i dziesięć 
razy zdrowaś maryjo, a na koniec chwała ojcu 
i synowi, i duchowi Świętemu… 

Będziecie się modlić za chore dzieci, aby Pan 
Bóg pomógł im, jak najszybciej powrócić do 

zdrowia, by mogły biegać, skakać i bawić 
się z kolegami. To zajmie Wam tylko 
chwileczkę, a ofiarujecie im najpięk-
niejszy prezent, jaki tylko można dać. 

misyjny różaniec
Ewa gniady
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WYOBRAŹCIE SOBIE,  
ŻE NA ŚWIECIE SĄ DZIECI, 

KTÓRE…

MUSZĄ CHODZIĆ  
DO SZKOŁY PIECHOTĄ  
WIELE KILOMETRÓW

SĄ PORYWANE  
I ZMUSZANE DO UDZIAŁU  

W WOJNACH

MUSZĄ  
OPUSZCZAĆ SWOJE 

DOMY I PRZEPŁYWAĆ 
MORZA I OCEANY 
W POSZUKIWANIU 
NOWEGO DOMU

tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

Dzien Dziecka '

8



OJEJKU! ALE ONE MAJĄ CIĘŻKO!

IDĄ WIELE KILOMETRÓW 
W POSZUKIWANIU WODY

OPUSZCZONE PRZEZ 
RODZICÓW CZEKAJĄ AŻ 
JAKAŚ DOBRA RODZINA 
ZAOPIEKUJE SIĘ NIMI

POMYŚLCIE CZASEM  
O SWOICH RÓWIEŚNIKACH 

Z KRAJÓW MISYJNYCH 
I POMÓDLCIE SIĘ  

ZA NICH Dzien Dziecka '

KONIEC 9



Kochani Kuchcikowie, ponownie 
Was witam w mojej misyjnej kuch-
ni! Tym razem będzie kolorowo, 
zdrowo i światowo. Przygotujemy 
sobie KOKTAJLOS MISJONEROS 
z owoców, które można kupić nie-
mal w każdym sklepie, ale uprawia 
się je na pięciu kontynentach świata. Zblendujemy kiwi z Australii, bana-
na z Afryki, awokado z Ameryki, truskawkę z Europy i cytrynkę z Azji.

Pamiętajcie, że owocami i warzywami trzeba się zajadać, bo wzmacnia-
ją naszą odporność i są źródłem cennych witamin.

Kochani, a teraz maszerujmy do kuchni i zabierajmy się do dzieła!

Czego potrzebujemy?
 Jogurtu naturalnego  banana  kiwi  awokado  borówek  ananasa 
 soku z cytryny  truskawek i miodu.

Jak to zrobimy?
 Wszystkie owoce myjemy. Banana, ananasa i awokado obieramy ze 

skórki, a z cytrynki wyciskamy łyżkę soku.
 Jogurt blendujemy z bananem (warstwa biała), kiwi z awokado (war-

stwa zielona), borówkę (warstwa bordowa), ananasa z sokiem z cy-
tryny (warstwa żółta), truskawki (warstwa czerwona).

 Pamiętajcie, że jeśli owoce są mało słodkie, można dodać troszeczkę 
miodu.

 Na koniec pracy myjemy rączki i sprzątamy. A kiedy nasz owocowy 
KOKTAJLOS MISJONEROS będzie już gotowy, możemy go wypijać aż 
do dna.  smacznego!

Koktajlos 
misjoneros  

Ewka w kuchni
Ewa gniady
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Ulala, czaczacza, sambaaa... A teraz wszystkie kuleczki w prawo. Ulala, cza-
czacza, sambaaa... i w lewo wszystkie razem… Ulala, czaczacza, sambaaa... Uf, 
taniec to jest dopiero super zabawa!

A teraz proszę wszystkie kuleczki o chwilkę ciszy. Raul, ciebie również pro-
szę o ciszę. Zaraz, kochani, będziemy dalej tańczyć, ale dajcie mi chwileczkę. 
Moi kochani, o ciszę bardzo proszę! Musimy się przecież jakoś ładnie przed-
stawić… A więc, Kochane Dzieciaki, bardzo nam miluchno, wszystkim co do 
jednej kuleczki, że wreszcie możemy się poznać. Ja mam na imię Silvio, a moi 
przyjaciele to Carlos, Gabi, Carolina, Ernesto, Celia, Fabio, Gloria, Simao, Aure-
lio, Milton, Rodrigo, Raul, Karen, Neila… Co tu dużo mówić, wszystkie razem 
nazywamy się GUAPURÚ. Pochodzimy z Brazylii. Pewnie już się zorientowa-
łyście, że jesteśmy bardzo radosne i uwielbiamy tańczyć sambę, ulala czacza-
cza, sambaaa...

Nie chcę się chwalić, ale jesteśmy dość niezwykłe. Nie muszę też chyba mó-
wić o tym, że mamy słodziutki smak i jesteśmy pychota. Wspomnę jedynie, że 
rośniemy bezpośrednio na gałązkach naszego pięknego drzewa i jest nas całe 
mnóstwo. Heloł, czy ktoś kiedyś widział coś podobnego?

ciekawostka: w krajach Ameryki Południowej, gdzie żyjemy, 
istnieje powiedzenie: Mieć oczęta jak guapurú. Można tak 
powiedzieć o osobie, która ma piękne, duże i czarne oczy.

owoce świata
brat tomek basiński

O ciszę  
bardzo proszę...!
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Zaczęły więc zastanawiać się, które było czyje. Aż tu nagle zaczęły wykluwać 
się młode. Pomóż im szybko policzyć, ile jajek należy do każdego z nich, patrząc 
na ich dzióbki.

Policz,  
ile dzióbków jest na obu 

stronach?

Pewnego razu trzy fajne ptaki  
– Marabut, Struś i Flaming – 
przez przypadek pomieszały 
zniesione przez siebie jajka.
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Było bardzo gorąco, dlatego starsze lwy i młode lwiątka postanowiły 
pobawić się przy basenie. Pomóż im złowić cyferki odpowiadające kolorowi 
koszulki każdej pary lwów. Następnie zsumuj je. Te lwy, których suma cyferek 
będzie najwyższa, wygrają. 

W okolicy było dość dużo krokodylowych bliźniaków. Postanowiły się 
spotkać, poznać i porozmawiać. Jak widać, są bardzo do siebie podobne, ale 
każda para różni się sześcioma szczegółami. Znajdź je.
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega i Ewa Zachwieja.
Okładka i ostatnia strona zostały zaprojektowane z użyciem grafiki z Freepik.com
Piszcie na adres: Redakcja MINI Kombonianie: ul. Skośna 4, 30-383 Kraków,
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łamigłówkownia
rEdaKcja

Połącz kropki od 1 do 44 a poznasz 
afrykańskie zwierzę.

żarciki

– Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze 
jest spokojny? – pyta Jaś.

– Co za pytanie! – oburza się tata. – Czy 
nie możesz zapytać o coś łatwiejszego?

– Mogę. Chciałbym wiedzieć, kiedy umar-
ło Morze Martwe. 

Połącz razem „krok” i „lody”,
daj na koniec „l” ze środka
i uciekaj co sił w nogach,

lepiej, żebyś go nie spotkał. 

UWAGA, UWAGA! 

Ogłaszamy wszem i wobec,  
że w całej gazetce były aż  
83 mini-mini robaczulki.

Strony: 1(12) 2(9) 3(2) 4(4) 5(12)  
6(5) 7(3) 8(1) 9(1) 10(3) 11(3) 12(6) 

13(7) 14(5) 15(3) 16(7)

MINI nagrody otrzymują:
Sylwia Starzec
Alicja Michalak

Oliwia Ostrowska

ROZWIĄZANIE  
robaczulkowego  

KONKURSIKU

Gratulujemy bystrego 
oczka i wytrwałości  
w poszukiwaniach  

mini-mini robaczulków!!!

Zagadka

Zebra i pingwin przycho-
dzą do fotografa.

– Dzień dobry. Chcieliśmy 
zrobić sobie wspólne zdjęcie.

– Kolorowe czy czarno-białe? – zapytał 
fotograf.
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Do prenumeraty MINI zapraszamy,  
bo misjonarzom kombonianom pomagamy!

Jeśli dowolną ofiarę złożyć zechcecie,  
to MINI gazetkę w domku mieć będziecie!  
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Dwa jabłuszka 
Gdy mała Aurelia bawiła się w piaskownicy, podbiegł do niej Fryderyk, jej 

ulubiony kolega, i dał jej dwa dojrzałe jabłuszka. Dziewczynka tak bardzo się 
ucieszyła, że natychmiast udała się do domku, aby pochwalić się mamusi. Kie-
dy mama zobaczyła ją w drzwiach, od razu zapytała z uśmiechem:

– Kochanie, dasz mamusi jedno jabłuszko?
Aurelia spojrzała na mamusię i chwilkę się zastanowiła, po czym szybciut-

ko ugryzła oba jabłuszka. Mamusia z trudem ukrywała rozczarowanie. Wte-
dy dziewczynka podała jej jedno z ugryzionych jabłuszek.

– Proszę, mamusiu, to jest słodsze – powiedziała.

Pamiętajmy, by nie oceniać zbyt szybko innych, bo nie zawsze to, 
co na pierwszy rzut oka wydaje się złe, jest złe. 


