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Najpiękniejsza Księga



Czy wiecie, że tym numerem rozpoczynamy wspólnie czwarty roczek 
naszego Miniaczka? Czuję wielką frajdę, kiedy zewsząd dostaję wieści, że co-
raz to kolejni czytelnicy nam przybywają. Extra!

Kochani, zapraszam Was, abyście i w tym roku uważnie czytali „Szkółkę bi-
blijną”. Jejku, ile ja ciekawych rzeczy mogłem się dzięki niej nauczyć! W tym 
roku dalej będziecie mieli okazję poznawać losy Beni i Lucusia, odkryjecie 
również wspólnie z Danim mega ciekawe miejsca, a MisioNasz znowu będzie 
Wam doradzał, jak być małym misjonarzem. Oczywiście nie zabraknie „Zwie-
rzaków Rozrabiaków”, które jak zwykle przygotowują dla Was niesamowite 
zadania i łamigłówki. A czy pamiętacie, jak w ostatnim numerze wspomina-
łem Wam, że nasza Ewka odwiedziła Afrykę? I teraz nam trochę o tej swojej 
wyprawie opowie. Oby tylko stron nam nie zabrakło. Wyobraźcie sobie, że 
Ewka poprosiła mnie, żebym zaopiekował się jej kuchnią! Niesssamowiteee! 
Oczywiście, zgodziłem się. Jakżeby inaczej! Mam tylko nadzieję, że moje bra-
ciszkowe gotowanie przypadnie Wam do gustu.

Zapraszam Was również do czytania zupełnie nowego działu, w którym 
poznacie wiele ciekawostek o misjonarzach. A teraz już kończę i życzę Wam 
totalnego zaczytania się w tej MINI gazetce.  No i oczywiście, 
jak zawsze, proszę, uściskajcie mocno tych,  
od których otrzymaliście Miniaka. 

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Najpiękniejsza Księga
Chociaż święta Bożego Narodzenia już za nami, to na pewno z radością jesz-

cze zerkacie na prezenty, jakie znaleźliście pod choinką. Tak jak mały Piotruś, 
który nie może nacieszyć się wymarzonymi klockami. Teraz ciągle tylko coś 
układa i układa… Jego siostra Hania dostała na święta kilka książek, ale nie 
potrafi zdecydować, która z nich jest najpiękniejsza. Gładzi lśniące okładki, 
przegląda kolorowe ilustracje, a ponieważ dopiero uczy się czytać, wciąż pro-
si mamę, by jej trochę poczytała. Dziś wzięła do ręki książkę, która najwidocz-
niej gdzieś się zawieruszyła pomiędzy prezentami i dopiero teraz z wielkim 
zaciekawieniem zaczęła ją przeglądać.

– Mamusiu, a ta książka o czym jest? – zapytała.
– Córeczko, to nie jest taka zwyczajna książka. Ona jest wyjątkowa. Popatrz, 

na okładce jest napisane „Biblia dla najmłodszych”. Biblia to inaczej Pismo 
Święte. Święte, bo opowiada o Kimś dla nas najważniejszym, o naszym Bogu.

– O! – Hania z wrażenia otworzyła buzię.
– Nie bez powodu dostałaś ją właśnie na Boże Narodzenie. To tutaj spisana 

jest historia narodzin maleńkiego Jezusa, to z niej dowiadujemy się, jak żyła 
Święta Rodzina, o czym nauczał Pan Jezus, jakie cuda czynił…

– Mamusiu, to zacznijmy ją czytać dziś wieczorem, proszę.
– A czy ja też mogę posłuchać? – wtrącił zaciekawiony Piotruś.
– Oczywiście! Pamiętajcie tylko, kochani, że ta wyjątkowa Księga nie jest 

bajką jak te, które czytaliśmy do tej pory. To prawdziwa historia i prawdziwe 
słowa Pana Boga. I co najważniejsze, to są słowa, które dziś Bóg kieruje wła-
śnie do nas. Dlatego tak ważne jest, aby je czytać bardzo uważnie i zawsze 
z szacunkiem. Czytając Pismo Święte naj-
lepiej poznamy Boga, Jego pragnienia, pla-
ny względem nas, dowiemy się, jak powin-
niśmy postępować…

Hania nie miała już wąt-
pliwości: Biblia to najpięk-
niejsza Księga, jaką ma. 
A czy Ty masz swoje 
Pismo Święte? Czy je 
czytasz? Czy jest dla 
Ciebie wyjątkowe?
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Wy też w szoku będziecie, jak się o mojej niezwykłej 
podroży dowiecie. Ewka walizeczkę spakować mi ka-
zała i na krakowskie lotnisko czym prędzej zabrała. 

Tam do ogromnego samolotu wsiedliśmy i już po chwili w niebo się wzbiliśmy. 
Byłem bardzo zaciekawiony, w które świata lecimy strony. Ewka ani słówka nie 
powiedziała, bo niespodziankę zrobić mi chciała. Ależ zaskoczony byłem, gdy na 
własne oczy Afrykę zobaczyłem. Kiedy w Ugandzie wylądowaliśmy, od razu do 
domu dziecka pojechaliśmy. Tam dzieciaki ciągle mnie pytały, dlaczego jestem 
taki mały. Nawet nie wiecie, jak bardzo się wzruszyłem, gdy Mosesa i Sonię na 
wózkach inwalidzkich zobaczyłem. Szybciutko na ich wózeczki się „wyspindra-
łem” i ze wszystkich sił mocno ich wyściskałem. One zaś radosne minki miały 
i bawić się ze mną bardzo chciały. Ja im żarciki opowiadałem i razem z nimi 
mocno się uśmiałem. Wszystkie dzieci nas otoczyły i wspólnie z nami świetnie 
się bawiły. Truskawkowego budyniu nagotowałem i moich małych przyjaciół 
nim poczęstowałem. Sonia i Moses od dawna chorują i pomocy innych bardzo 
potrzebują. Dlatego sam ich nakarmiłem i troszkę radości im sprawiłem. Dzieci 
budyniem się zajadały, bo nigdy wcześniej go nie próbowały.

Wszystkie te dzieci w serduszku teraz noszę i dlatego Was o modlitwę za 
każde z nich proszę.

misionasz mocno was ściska i mówi do zobaczyska! 

mały MisioNasz
Ewa gniady

SZOK! 
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Zamykam na dzisiaj swoją pocztunię, a Tobie przybijam mocno 
piątunię...

Cześć Michałku!
Kiedy swoją pocztunię otworzyłem, super liścik od Ciebie zobaczyłem. 
Ależ pięknie, że z rodzinką Biblię czytacie i historię Samsona dobrze 
już znacie! Rysuneczek fajny do liściku dołączyłeś i wielkiego siłacza 
z Samsona zrobiłeś. Ja maleńką sztangunię w redakcji mam i codziennie 
o swoją formę dbam. Bo mali misjonarze dużo siły mają i chętnie 
wszystkim wkoło pomagają. 
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Witajcie bardzo serdecznie, Moi Mali Przyjaciele spragnieni kolejnych przy-
gód! Czy słyszeliście może kiedyś o śpiewających wydmach? Podobno jest ich 
kilka i znajdują się w różnych zakątkach świata. Ja niedawno odwiedziłem 
te znajdujące się w Parku Narodowym Ałtyn Emel w Kazachstanie. Kazach-
stan to duży kraj. Położony jest na dwóch kontynentach: częściowo w Europie, 
częściowo w Azji. Muszę się Wam przyznać, że nie wiedziałem, że jest to taki 
piękny, a nawet przepiękny kraj!

Już drugiego dnia mojej podróży po Kazachstanie, z samego ranka, wyru-
szyliśmy samochodem w kierunku parku. Po kilku godzinach jazdy ujrzałem 
przed sobą dwie dość wysokie wydmy, czyli piaskowe góry. Robią naprawdę 
ogromniaste wrażenie, bo wokół nich nie ma nic oprócz pól porośniętych tra-
wą. Wyglądają, jakby spadły z kosmosu, hihihi. Wraz z przyjaciółmi weszliśmy 
na jedną z tych wydm. Kiedy zaczęliśmy z niej schodzić, nogi same ześlizgiwa-
ły się po przesuwającym piasku. I wtedy zrozumiałem, dlaczego nazywa się 
ona Śpiewającą Wydmą. Otóż przesuwający się pod naszymi stopami piasek 
wydawał niesamowite odgłosy, jakby ktoś grał na wielkich organach. Dźwięki 
te podobno słychać nawet w odległości kilku kilometrów. To było takie… takie 
extra! Do zobaczenia wkrótce!

WASZ DANI
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powołanie misyjne
rEdakcja

Misjonarz – kto to taki?
Z pewnością słyszeliście, że to Pan Bóg stworzył wszystko, co nas otacza: 

niebo, ziemię, słońce, zwierzęta, ptaki, roślinność… To dzięki Niemu istnieje 
cały nasz piękny świat. Stworzył też Ciebie, mnie, mamusię, tatusia, babcię 
Krysię, siostrę Tosię, wujka Zdzisia... i wszystkich innych ludzi, spośród któ-
rych powołuje misjonarza i powierza mu „specjalną” misję do wypełnienia. 
Dlatego misjonarz:

Troszczy się 
o innych i chce, 
aby wszyscy 
pokochali Pana 
Jezusa i zawsze 
mieli Go w swoich 
serduszkach.

Udaje się w najdal-
sze zakątki świata 
i mówi o Panu 
Jezusie ludziom, 
którzy jeszcze nigdy 
o Nim nie słyszeli.

Pokazuje wszystkim  
dookoła, że wierzy 
w Pana Jezusa i że jest to 
dla niego najcenniejszy 
skarb, którym chętnie 
dzieli się z innymi.

Zawsze bardzo 
kocha Pana Jezusa 
i wszystkich ludzi, 
których spotyka 
na swojej drodze.

twoja misja: Jeśli spotkasz misjonarza, powiedz mu, 
że Ty też bardzo kochasz Pana Jezusa. 
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Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

SUPERMOCE

MusiMy dbaĆ o nasza´
 planete´

  

bo jest naszyM wspólnyM doMeM.

MOi dROdzy,  
każdE z naS MUSi zRObić  

CO w jEgO MOCy, żEby  
świat Stawał Się  
CORaz lEPSzy.

EEEj taM, tak SObiE Myślę, lUCUSiU,  
żE żEby tEgO dOkOnać, POwinniśMy MiEć 

SUPERMOCE i być SUPERbOhatERaMi.

FajniE  
by byłO!

każdy z naS  
Ma SUPERMOC. ja,  

na PRzykład, jEStEM 
Silny, bO dUżO  

ćwiCzę.
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a ja jEStEM 
Odważny, bO PRawiE 

niCzEgO Się niE 
bOję. 

a ja nigdy Się 
niE POddaję! 

tak SObiE Myślę,  
żE SkORO CzytaM 

z PRzyjEMnOśCią baRdzO 
dUżO kSiążEk, tO tEż  

MaM SUPERMOC. 
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nO Chyba nikt niE  
wątPi, żE najbaRdziEj  
zE wSzyStkiCh tUtaj  

lUbię PORządEk. 

ja z kOlEi dUżO Się 
UśMiEChaM i POMagaM, 

żEby SMUtEk był 
dalEkO Stąd. 

hMMM…  
a ja niE wiEM,  

jaką MaM SUPERMOC.  
niC Mi dO głOwy niE  

PRzyChOdzi…

lUCUSiU, ObawiaM Się,  
żE ja niE MOgę POMóC w bUdOwaniU 

lEPSzEgO świata. O niEEEEE!

jak tO niE, bEniU!  
ty MaSz najwiękSzą SUPERMOC 

zE wSzyStkiCh!
PRZYJAŹŃ

a wy, kOChani, jakiE 
MaCiE SUPERMOCE?kOniEC

naPRawdę?  
a CO tO takiEgO?

?
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Kiedy byłam małą dziewczynką, często przyjeżdżał do nas ksiądz Antoś, mój 
wujcio, który był misjonarzem. Gdy tylko zasiadał na kanapie, ja już byłam obok 
niego i czekałam aż zacznie opowiadać o swoich podróżach do Afryki. Byłam 
niesłychanie szczęśliwa, bo któregoś razu obiecał, że jak dorosnę, to zabierze 
mnie do moich afrykańskich rówieśników. Wtedy powiedziałam mu, że to jest 
moje największe marzenie, które chowam głęboko w serduszku i wierzę, że 
kiedyś się spełni…

Dziś mogę Wam śmiało powiedzieć, że marzenia naprawdę się spełniają. 
Niedawno odwiedziłam Afrykę! Kiedy tylko wysiadłam z samolotu poprosiłam 
MisioNasza, który towarzyszył mi w tej podróży, żeby mnie uszczypnął, bo nie 
wierzyłam, że rzeczywiście jestem w Afryce. Szybciutko zabraliśmy walizki 
pełne prezentów i ruszyliśmy w drogę do domu dziecka St. Jude Children’s 
w Gulu, w Ugandzie. Tam już czekała na nas gromadka dzieciaków z kolorowymi 
balonikami. Tak mnie mocno ściskały, że chwilami nie mogłam złapać oddechu, 
a baloniki pękały jeden po drugim z tych powitalnych uścisków. Dzieci zaczęły się 
wygłupiać, tańczyć i grać na bębenkach. Florence, jedna z dziewczynek, zapytała 
mnie po angielsku, czy te dwa blond warkoczyki, które miałam na głowie, są 
prawdziwe? Bo ona, tak jak inne afrykańskie dziewczynki, ma króciutkie kręcone, 
czarne włosy i nigdy nie widziała takich długich i jasnych jak moje. A Simone, 
jeden z chłopców, nie mógł napatrzeć się na kolor mojej skóry, bo mam inny niż 
oni. Oj, było wesoło! Wszyscy od pierwszego wejrzenia bardzo się polubiliśmy!

Nie martwcie się, że już kończę, bo obiecuję, że przez cały ten rok będę Wam 
opowiadała o czasie spędzonym z moimi małymi przyjaciółmi z Ugandy i Kenii.

Spełnione marzenie
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

 Jak to przygotowujemy?
Rozpuśćcie czekoladę w tak zwanej kąpieli wodnej dodając do niej 1/4 szklan-

ki mleka zagęszczonego (tu jest niezbędna pomoc rodziców) i odstawcie, by 
wystygła.

W międzyczasie na tarce delikatnie zetrzyjcie skórkę z połowy pomarańczy 
(wcześniej dokładnie umytej, a przy tarciu uważajcie na paluszki), a następ-
nie wyciśnijcie z ćwiartki pomarańczy soczek i odstawcie na chwilkę na bok.

Do miseczki wlejcie śmietanę, dodajcie szczyptę soli i ubijcie ją na pianę.
Do rozpuszczonej czekolady zacznijcie powoli dodawać ubitą pianę delikat-

nie mieszając.
Na koniec dodajcie wyciśnięty soczek i część 

skórki pomarańczowej, po czym wlejcie mus 
do pucharków i posypcie pozostałą skórką 
pomarańczową. I Mega mus gotowy.

        smacznego!

Mega mus
Braciszek melduje się w kuchni! Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam pomarań-

cze. I dlatego dziś, na pierwszy strzał, proponuję Wam przyrządzenie pyszne-
go czekoladowo-pomarańczowego musu. Nazwałem go Mega mus.

dobra rada: Przed rozpoczęciem pracy włączcie sobie jakąś fajną muzyczkę, 
będzie się Wam milej pracowało. No i koniecznie poproście rodziców o pomoc.

 Czego potrzebujemy? 
 100 gram gorzkiej – choć nie za bardzo  
gorzkiej – czekolady  pół szklanki śmietanki 
30%  szczyptę soli  1/4 szklanki mleka  
zagęszczonego słodzonego  pół pomarańczy

11



zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Policz zwierzaczki,  
które przyszły bez swoich 

mam.

Szanowne panie krokodylki tak się zagadały, że nawet nie zauważyły, kiedy powiał 
wiatr i pomieszał ich szaliki. Odplącz je i odgadnij, która krokodylka zdobędzie więcej 
punktów, sumując wszystkie liczby wydrukowane na szaliku każdej z nich. Odkryj 
też, której szalik ozdobiony jest pięknymi serduszkami.

Zwierzaczki tak się bawią śniegiem, że trudno je rozpoznać. Pomóż każdej 
mamie odszukać swoje maleństwa i policz, która z nich ma ich najwięcej.

12



Pewnego ranka Rozrabiaki obudziły się i zobaczyły, że w nocy spadło dużo śniegu. 
Pobiegły wszystkie razem się pobawić. Odgadnij:

 Który ma ze sobą pasażera?
 Gdzie jest mała larwunia?

 Które z nich mają takie same szaliki?
 Który coś zgubił po drodze?

 Który zmęczył się najmniej, zjeżdżając z górki?
 Który nie dokończył w domu śniadania?

Czy jesteś w stanie  
policzyć płatki śniegu  

na obu stronach?
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łamigłówkownia
rEdakcja

To letnie owoce 
z twardymi pestkami,
na zielonych ogonkach

rosną parami. 

Z wierzchu czerwona,
a w środku biała.

Kiedy ją jadłeś,
w język cię szczypała.

Kwitnie w ogrodzie
słoneczko złote.

Będą w nim smaczne
nasiona potem.

Czerwone, pyzate,
smakowite latem,

a na długą zimę
będą koncentratem.

Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę.

Ma bielutki korzeń
i zieloną natkę.

Granatowe kuleczki
na zielonym krzaczku,

by je znaleźć latem,
trzeba pójść do lasku.

Czy kiszony, czy surowy
smaczny jest i zdrowy.
Zielony ma garniturek

a nazywa się...

Ma gruby brzuszek
i ogonek mały.

Będzie z niego pewnie
barszczyk doskonały.

żarcik
Pani od polskiego mówi do Jasia:

– Powiedz zdanie w trybie oznajmującym.
– Koń ciągnie wóz – odpowiada chłopiec.
– Brawo! A teraz spróbuj przekształcić to 
zdanie tak, aby było w trybie rozkazującym.
– Wio!

Pamiątki misyjne  z Afryki wylosowali:małgosia golińska z wysokiejoliver Heermann z gorzowa wlkp.Zwycięzcom gratulujemy!DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE  Z NAMI!

     MAMBO – CZES‘C‘

     NDIJO – TAK
      HAPANA – NIE
POLE - PRZEPRASZAM
  ASANTE – DZIE,KUJE,
     TAFADALI – PROSZE,

odgadnij zagadki i przypisz do nich odpowiednie rysunki.

W Afryce ludzie mówią w bardzo wielu językach. Jednym z najpopularniejszych 
jest suaHili. Przez cały rok będziemy uczyć się mówić w tym języku.
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega i Ewa Zachwieja.
Przy opracowaniu graficznym stron korzystamy z grafik pobranych z Freepik.com
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LIP–SIE 2019

K A T O L I C K I  D W U M I E S I Ę C Z N I K  M I S Y J N Y  D L A  D Z I E C I

Wakacyjne frajdy!
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WRZ–PAŹ 2019

K A T O L I C K I  D W U M I E S I Ę C Z N I K  M I S Y J N Y  D L A  D Z I E C I

Powrót do szkoły

 KombonianieK A T O L I C K I  D W U M I E S I Ę C Z N I K  M I S Y J N Y  D L A  D Z I E C I
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LIS–GRU 2019

Prawdziwy skarb

Do prenumeraty MINI zapraszamy i niespodziankę  
dla Was wszystkich mamy! Jeśli dowolną ofiarę złożyć 

zechcecie, to aż DWIE prenumeraty MINI mieć będziecie. 
Jedną do Was szybciutko wyślemy a drugą Waszemu 

przyjacielowi z radością podarujemy. Niespodziankę razem  
mu zrobimy i prenumeratę MINI do domu  

też dostarczymy. 

15



Był rok 1400, kiedy w niemieckim miasteczku Moguncja na świat przyszedł 
chłopczyk imieniem Jaśko. Gdy był mały, bardzo interesował się książkami, 
a szczególnie jedną. Biblią! W tamtych czasach tylko niektórzy mogli ją mieć. 
A to dlatego, że wówczas nie było jeszcze księgarń, gdzie można by było ją 
kupić. Ba, nie było nawet drukarni, gdzie można było ją wydrukować. Każda 
jedna Księga była przepisywana ręcznie i bardzo dużo kosztowała. Żeby prze-
pisać ręcznie taką jedną Księgę, potrzeba było aż dziesięciu lat.

Jaśko długo myślał, co by tu zrobić, żeby więcej ludzi mogło mieć Biblię. My-
ślał i myślał… aż w końcu przyszedł mu do głowy pewien pomysł.

– Wymyślę maszynę, która będzie drukowała książki! – wykrzyknął ura-
dowany i z radością wziął się do pracy. Najpierw zrobił maleńkie, żelazne fo-
remki. Na każdej z nich umieścił jedną literkę alfabetu. Tak długo pracował, że 
w końcu miał ich całe mnóstwo! Poukładał je w niewielkiej drewnianej ramce 
i powstały z nich całe zdania z pierwszej strony Biblii. Zapełnioną literkami 
ramkę przetarł czarną farbą i nałożył na nią mokrą kartkę papieru. Przycisnął 
mocno drewnianą deseczką i po chwili była już gotowa strona tekstu. Była taka 
sama jak ta oryginalna. Później zmienił układ literek tak, żeby tworzyły kolejną 
stronę tekstu. I tak każdą jedną stronę Biblii. Wydrukowanie jednej strony zaj-
mowało Jaśkowi trzy dni: jeden dzień moczył papier, w drugi drukował, a trze-
ciego dnia suszył stronę. Kiedy miał już zrobione wszystkie pojedyncze strony 
tekstu, złożył je razem. W ten oto sposób Jaśko jako pierwszy zaczął drukować 
Biblię. W swoim życiu wydał około 180 egzemplarzy, jednak w pewnym mo-
mencie musiał zaprzestać tej pracy, ale po dziś dzień pamięta się, że to on, Jaśko, 
Johannes Gutenberg, wynalazł druk. W Polsce, w mieście Pelplin, znajduje się 
jeden z 17 zachowanych egzemplarzy z pierwszego druku Biblii Gutenberga.

Niezwykły wynalazek


