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Od smutku do radości



Wybraliśmy się całą ekipą na rekolekcje! No bo jak tu w Wielkim Poście 
nie uczestniczyć w rekolekcjach!? Słyszałby kto! Pewnego dnia zrobiliśmy sobie 
przerwę w pracy, usiedliśmy i wspólnie się zastanawialiśmy, czemu one służą.

Ja pomyślałem sobie o dniu, w którym mój najlepszy przyjaciel zaprosił 
mnie na swoje urodziny. Zrobił to kilka dni wcześniej, więc miałem czas, żeby 
pomyśleć, jaki prezent mu kupić. Zarezerwowałem też sobie czas, żeby w tym 
ważnym dniu być tylko dla niego.

Podobnie jest z Wielkanocą. Wielki Post to czas takiego przygotowania się 
do wielkiego świętowania. A żeby dobrze się do tego przygotować, potrzebne 
są rekolekcje. Bo to taki czas, kiedy możemy się skupić i w spokoju zastanowić 
nad naszą przyjaźnią z Panem Bogiem. I tak sobie myślę, że Pan Bóg to musi 
się bardzo cieszyć, kiedy mamy dla Niego czas. Przecież każdy lubi spędzać 
czas z przyjaciółmi, co nie?

Zatem życzę Wam, Kochane Dzieciaki, jak najlepszego przygotowania się do 
Świąt Wielkanocnych i rodzinnego ich świętowania!

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Od smutku do radości
– Dziadku, dlaczego nie może być tak, że wszyscy przez cały czas będą tań-

czyć, słuchać głośnej muzyki, weselić się i bawić? Dlaczego musi być Wielki 
Post? – zapytała Zosia.

– Wnusiu kochana, wszyscy – i duzi, i mali – potrzebujemy czasu zadumy, 
by w ciszy zastanowić się nad swoim postępowaniem. Nad tym co ostatnio źle 
zrobiliśmy i czym najbardziej zasmuciliśmy Pana Jezusa. Gdy ktoś tylko się 
bawi, ciągle ogląda ulubione bajki w telewizji, bez przerwy gra na kompute-
rze, łatwo może zapomnieć o Panu Jezusie i Jego krzyżu. I właśnie dlatego On 
nam daje Wielki Post, byśmy nie zapomnieli, jak bardzo nas kocha…

Zosia posmutniała. Może i ona czasem zapomina o Panu Jezusie?
– Tak, Zosiu, dziadek ma rację – wtrącił tata. – Pan Jezus po to nam daje Wiel-

ki Post, byśmy częściej spoglądali na Jego krzyż, a przez wyrzeczenia i dobre 
uczynki dziękowali Mu za to, że umarł za nas i otworzył nam niebo.

– Ale nie smuć się tak bardzo, Zosiu… – szybko dodał dziadek – to przecież 
tylko 40 dni… A potem, potem przyjdzie wielka radość zmartwychwstania! 
Znowu rozdzwonią się dzwony i z radością zaśpiewamy „Alleluja”! Będziemy 
świętować to, że Pan Jezus pokonał śmierć i trzeciego dnia wstał żywy z grobu! 
A nam obiecał coś najpiękniejszego, że my też kiedyś zmartwychwstaniemy! 
Taka jest właśnie nasza wiara – pełna ufności w zmar-
twychwstanie, pełna nadziei, że wszyscy doświadczy-
my, czym jest niebo, i pełna miłości, która kiedyś nas 
do tego nieba doprowadzi. Sam Pan Jezus uczy nas 
o tym w Piśmie Świętym: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie”. 

Dlatego nie smuć się już, Zo-
sieńko! Przygotuj na Wielkanoc 
swoje serduszko najpięk-
niej, jak potrafisz, 
ciesz się i wierz 
w to, że Pan Jezus 
zmartwychwstał! 
Alleluja! 
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mówią mi nie od dziś, i że 
milutki ze mnie mały miś. 
I że fajnie rymuję, i misje 

z radością promuję. Ubranka w pięciu kolorach zakładam i jak być małym mi-
sjonarzem dzieciom podpowiadam. Pomoc innym chętnie ofiaruję i misiowego 
uśmiechu nikomu nie żałuję. Ale, uwaga, uwaga! Potrzebna nam jest teraz po-
waga. Bo przecież Wielki Post trwa i dużo powagi w sobie ma. To czas, kiedy 
nad sobą więcej pracujemy i Panu Jezusowi coś w sercu obiecujemy. Dlatego trzy 
literki alfabetu zapamiętać musimy i specjalnie dla Pana Jezusa coś dobrego 
zrobimy. Literkę M jak MODLITWA codziennie powtarzamy, bo o zdrowie dla 
misjonarzy modlić się mamy. Rodzinkę całą zachęcajmy i do rozmowy z Panem 
Jezusem razem klękajmy. Literki P jak POST też używać chcemy i czasem z przy-
smaku zrezygnować możemy. Ja misiowych żelków sobie odmawiam, bo tro-
szeczkę pościć postanawiam. Literkę D jak DAR też zapamiętujemy i potrzebu-
jącym dzieciom pieniążki ofiarujemy. Ja w skarbonce oszczędności miałem i do 
sklepu na zakupy się wybrałem. Różności do koszyka powkładałem i o świątecz-
nych symbolach także pamiętałem. Ubogim dzieciom świąteczną niespodziankę 
zrobiłem i bardzo szczęśliwy z tego powodu byłem. Kiedy te trzy literki alfabetu 
dobrze zapamiętamy, to z pewnością Zmartwychwstałego Pana Jezusa radośnie 
powitamy i głośne ALLELUJA Mu zaśpiewamy!

misionasz świątecznie was ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

Jestem faJny, 
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Zamykam na dzisiaj swoją pocztunię, a Tobie przybijam świąteczną 
piątunię…

Droga Olgo!
Serduszko moje bardzo uradowałaś, bo jak przygotować się do Świąt 
Wielkanocnych wszystkim nam pokazałaś. Drogą krzyżową z Panem 
Jezusem wędrujesz, bo chcesz Mu pokazać, jak bardzo Go miłujesz. 
Pięknie to narysowałaś i do mnie na pocztunię swoje dzieło przysłałaś. 
Za to Ci bardzo dziękuję i ja też w drodze krzyżowej Panu Jezusowi 
towarzyszyć obiecuję.
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Na Ziemi istnieje takie tajemnicze miejsce jak Wyspa Wielkanocna, zwana 
przez swoich mieszkańców Rapa Nui. Od stałego lądu, czyli wybrzeża Chile, 
do którego należy, dzielą ją aż cztery tysiące kilometrów. Jeśli spojrzycie na 
mapę albo globus, Wyspa Wielkanocna jest maleńkim punkcikiem na niebie-
skim tle Oceanu Spokojnego. Pokryta jest wulkanami i górami. Jest jednym 
z najbardziej odizolowanych miejsc na naszej planecie.

Najbardziej jednak zadziwiające są tam ogromne posągi ze skały wulka-
nicznej przedstawiające głowy, zwane moai. Wykuli je starożytni mieszkańcy 

tej wyspy. Pomimo tego, że jest ona tak mała, że można ją 
objechać rowerem w jeden dzień, tych posągów jest 

tam aż 887. Stoją wokół wyspy niczym strażnicy, 
a największe mierzą aż 10 metrów i ważą ponad 
80 ton. To bardzo dużo! A wiecie, co jest najbardziej 
niesamowite? Że po dziś dzień nie wiadomo dla 
kogo były budowane i kogo przedstawiają.

Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na 
Rapa Nui.

WASZ DANI
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powołanie misyjne
rEdakcja

Misjonarz – gdzie pracuje?
Każdy doskonale wie, że górnik pracuje w kopalni, kucharz w kuchni, pie-

karz w piekarni, a bibliotekarz w bibliotece. Nie każdy jednak wie, gdzie pracu-
je misjonarz. Otóż misjonarz może pracować w dowolnym miejscu na świecie. 
Tak, tak, to prawda, bo jego domem jest cały świat i może pracować w każdym 
jego zakątku. Trzeba zapamiętać, że misjonarz:

Pracuje poza 
granicami ojczyzny, 
dlatego musi uczyć się 
języków obcych, aby 
mówić o Panu Jezusie 
ludziom, którzy o Nim 
nigdy nie słyszeli.

Jest zawsze z ludźmi, 
bo dla nich poświęca 
swoje życie. Żyje we 
wspólnocie, w której 
razem z innymi 
pracuje i modli się.

Nie pracuje tam, gdzie 
chce, ale tam, gdzie jest 
bardzo potrzebny  
i gdzie zostanie posłany 
do pracy misyjnej.

Często pracuje  
wśród ubogich: 
w buszu, na pustyni,  
na obrzeżach 
miast. Żyje z ludźmi 
najbardziej potrzebu-
jącymi pomocy.

twoja misja: Jeśli kiedykolwiek usłyszysz o pracy 
misjonarza, to proszę odmów za niego „Ojcze nasz”. 
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Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

ROWEROWE 
BEZPIECZEŃSTWO

WRESZCIE SIĘ 
WYPOGODZIŁO 

I MOŻEMY PÓJŚĆ 
NA ROWERY!

ALE NAJPIERW 
ZAŁÓŻMY KASKI, 

LUCUSIU.

PEWNIE, ŻE TAK!  
I JESZCZE KAMIZELKĘ 

ODBLASKOWĄ!

JEŚLI SIEDZĄC NA 
ROWERZE, NIE DOSIĘGASZ 

NOGAMI DO ZIEMI, 

TO ROWER  
JEST ZA DUŻY 
DLA CIEBIE.

POZA TYM  
SPRAWDZAMY, CZY 

WSZYSTKO W ROWERZE 
JEST OK: 

NO TAK!

HAMULCE,  
SIODEŁKO, POWIETRZE 

W OPONACH…

BENIU!

CO TAM, LUCUSIU?

PODCZAS JAZDY 
NIE MOŻNA MIEĆ 
SŁUCHAWEK NA 

USZACH! I PAMIĘTAJMY,  
ŻE NAJLEPIEJ 

JEŹDZIĆ…

…PO 
ŚCIEŻKACH 

ROWEROWYCH.

FAJNIE JEST  
PRZESTRZEGAĆ ZASAD 
RUCHU DROGOWEGO!

PEWNIE, ALE  
TEŻ CAŁY CZAS TRZEBA 

BYĆ UWAŻNYM.8



BANG!

AAAAAA,  
UWAGA NA  

PIESKA!
HAAAAMUUUUJ!

HAU,  
HAU, HAU!

HAAAU!

OJOJ!

UF!
HAU, HAU!

JEJKU, NA  
SZCZĘŚCIE MAM 
DOBRZE ZAPIĘTY 

KASK…

MAM  
NADZIEJĘ,  

ŻE PIESKOWI  
TEŻ NIC SIĘ  
NIE STAŁO.

BENIU,  
JEDNAK MIAŁAŚ 

RACJĘ.

TRZEBA BYĆ 
ZAWSZE UWAŻNYM 

NA DRODZE!

TAK! A TERAZ, LUCUSIU, ZAWIEŹMY 
TEGO PIESKA DO WETERYNARZA. 

MUSIMY SIĘ UPEWNIĆ,  
ŻE NIC MU NIE JEST.

HAU, 
HAU!

KONIEC
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Już się nie mogłam doczekać, aby znowu opowiedzieć Wam coś fajnego 
z mojej wyprawy do Ugandy. Tym razem narobię Wam smaku i opowiem o kil-
ku ugandyjskich specjałach, którymi zajadałam się razem z moimi małymi 
przyjaciółmi. Wyobraźcie sobie, że na pierwsze wspólne śniadanie dostaliśmy 
tylko gorącą i bardzo słodką herbatkę z mlekiem. Kiedy już ją wypiłam, a była 

całkiem smaczna, wtedy mała Asunta powiedziała, 
że mleko w herbatce było od wielbłąda. Zrobiłam 
wielkie oczy ze zdziwienia, bo przecież w życiu 
czegoś takiego nie piłam, a prawdziwego wielbłą-
da widziałam tylko w zoo.

Później, na obiad, jedliśmy ugotowany ryż z czer-
woną fasolą, który musieliśmy jeść rękami. Całe 
szczęście, że dzieciaki pokazały mi, jak się do 

tego zabrać, bo na początku ryż uciekał mi 
przez palce z powrotem do miski i wszyscy 
mieli niezły ubaw. Szybko jednak pojęłam, 
że trzeba wszystkie paluszki mocno złączyć 
i dopiero nabierać jedzenie.

Na kolację pomagałam przygotować pysz-
niutkie ciapati. To takie okrągłe placuszki 
zrobione z mąki kukurydzianej, wody i soli. 
Wyglądem i troszkę też smakiem przypomi-
nają nasze polskie naleśniki.

Ale najpyszniejsze są tam banany zerwane 
prosto z rośliny. Okazuje się, że banany nie ro-
sną na drzewach ani na palmach. Są bowiem 

bylinami, których wysokość czasem sięga 15 metrów… 
Mama Hellen powiedziała, że nikt na świecie nie zjada tylu 
bananów co Ugandyjczycy. A jest ich aż 50 gatunków. I mają 
nie tylko żółtą skórkę, ale też zieloną i czarną. Ale ja to się im 

wcale nie dziwię, bo też mogłabym codziennie zaja-
dać się bananami. One są naprawdę smakowite!

Moje Słoneczka, mam Wam 
jeszcze wiele do opowiedzenia… 

ale to już następnym razem.

Smakołyki z Ugandy
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

 Jak to przygotowujemy?
Do rondelka wkładamy masło, miód i kakao. Prosimy rodziców, żeby posta-

wili rondelek na ogniu i mieszając poczekali aż wszystko się zagotuje. Kiedy 
pojawią się bąbelki (co jest oznaką, że się zagotowało), zdejmujemy go z ognia, 
wsypujemy płatki i wszystko dokładnie mieszamy. Czekamy kilka minut aż 
płatki ostygną. Następnie nabieramy je łyżką i formujemy niewielkie szyszki, 
po czym odkładamy je na talerzyk.

Na koniec wstawiamy je do lodówki na jakieś 20 minut.

smacznego!

Miodowe szyszunie
Kiedy byłem w Waszym wieku, uwielbiałem razem z mamą przygotowywać 

miodowe szyszunie. Są niesłychanie pyszne. Ba, nawet więcej: pyszniaście 
pyszne! I o dziwo, są bardzo proste do zrobienia! Mimo to nie zabierajcie się 
za ich przygotowanie sami. Koniecznie poproście o pomoc rodziców lub star-
sze rodzeństwo.

Czego potrzebujemy? 
 pół kostki masła  2 łyżki miodu 
 2 łyżki kakao  1/3 szklanki cukru 
 dwie i pół szklanki płatków kukury-
dzianych

zdjęcie: br. Tomek Basiński
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

W afrykańskiej dżungli znów się pojawiło mnóstwo komarów. 
Policz, który z krokodylków złapał ich najwięcej w swoją sieć.

Odgadnij, który ze zwierzaków podczas wyścigu do dżungli zdobędzie  
najwięcej poziomek.
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Wszyscy gotowi?  
Do startu… Start!

A teraz przyjrzyj się uważnie ślimaczkom i policz, których jest najwięcej, 
a których najmniej. Jest też jeden, który różni się od wszystkich. Znajdź go.
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łamigłówkownia
rEdakcja

żarcik

wejdź do labiryntu i znajdź właściwą drogę 
do wielkanocnego koszyczka, zbierając 

w międzyczasie wszystkie pisanki.

jak masz na imie,? –  
    jina (czytaj dz

.
ina) yako ni nani?

nazywam sie, – ninaitwa (czytaj nnaitła) 
jak sie, masz? – habari?  
dobrze – nzuri
mil/ego dnia – nakutakia siku njema 
     (czytaj dz

.
ema)

Piotruś jeździ rowerkiem dookoła kościoła. Ksiądz mówi do niego:
– Wejdź do kościoła, chłopczyku.
– Nie, bo mi rower ukradną –  odpowiada Piotruś.
– Nie martw się, Duch Święty go popilnuje –  uspokaja go ksiądz.
Piotruś wchodzi do kościoła i żegna się: „W imię Ojca i Syna. Amen”.
– A gdzie Duch Święty? – pyta ksiądz.
– Pilnuje roweru –  odpowiada rezolutnie chłopiec.

Niektórzy  
uważają, że język  

SUaHiLi jest najła-
twiejszym do nauki 
spośród wszystkich 

języków afrykańskich 
– bo jak się pisze, tak też 

się czyta. Oczywiście, 
zdarzają się  

wyjątki.
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Prawdziwy skarb
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Najpiękniejsza Księga

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 dostarczymy. 
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Podczas lekcji geografii pani poprosiła dzieci, żeby jako zadanie domowe 
napisały, które z nowych siedmiu cudów świata wydają się im najpiękniejsze. 
Na następnej lekcji okazało się, że najwięcej uczniów wymieniło Wielki Mur 
Chiński, następnie pałac Tadż Mahal w Indiach i starożytny rzymski amfiteatr 
Koloseum. Niektórzy napisali o peruwiańskiej twierdzy Inków w Machu Pic-
chu i ogromnym pomniku Chrystusa na górze Corcovado w Brazylii. Zeniu nie 
mógł się zdecydować i jako najpiękniejsze wymienił wszystkie siedem cudów 
świata, nie zapominając o starożytnym, wykutym w skale, mieście Petra w Jor-
danii i prekolumbijskiej piramidzie Chichen Itza w Meksyku.

Większość dzieci opowiadała sobie nawzajem o swoim wyborze, tylko mała 
Różyczka milczała. Zauważyła to pani i podeszła do niej.

– Co się stało, Różyczko? – zapytała.
– Było mi ciężko wybrać te najpiękniejsze z cudów świata. Tyle ich jest! – od-

powiedziała dziewczynka.
– Jak to? – zdziwiła się nauczycielka.
– Moim zdaniem jednym z najwspanialszych cudów świata jest możliwość 

oglądania świata każdego dnia, a kolejnym słuchanie tego, co się dzieje dokoła, 
jeszcze innym smakowanie tylu pysznych rzeczy, odczuwanie radości i że moż-
na się śmiać i kochać. To wszystko jest dla mnie najpiękniejsze.

Kiedy Różyczka skończyła, w klasie panowała taka cisza, że gdyby jakaś szpi-
leczka spadła na podłogę, byłoby ją słychać. Nagle wszyscy uczniowie wstali 
i zaczęli bić brawa dziewczynce, która przypominała swoim kolegom i kole-
żankom, a także pani nauczycielce, że rzeczy najprostsze, na które często nie 
zwracamy uwagi, tak naprawdę są największymi cudami świata. 

Siedem cudów świata


