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Stulecie urodzin  
świętego Jana Pawła II



Ostatnio trochę nam się narobiło galimatiasu na świecie i trzeba po-
siedzieć w domu. Pewnie wielu z Was chciałoby się spotkać z przyjaciółmi, po-
biegać, pobawić się czy nawet pójść do szkoły? Wszystkie te zakazy, nakazy, 
polecenia i przepisy i… już sam nie wiem co, rzeczywiście nie są łatwe i wy-
magają wielu wyrzeczeń. Ale miejmy nadzieję, że już niedługo to się skończy. 
Tymczasem, żeby uprzyjemnić Wam ten trudny czas, zachęcam do lektury 
naszego Minaczka.

Jak z pewnością wiecie, 18 maja obchodzimy stulecie urodzin naszego 
ukochanego papieża św. Jana Pawła II. A wkrótce potem, 1 czerwca, świętu-
jemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Kiedyś św. Jan Paweł II powiedział, 
że „Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, któ-
ra rozkwita wciąż na nowo, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.  
To piękne słowa, ale również dla Was zobowiązujące.

Kochane Dzieciaki, wraz z całą naszą ekipą redakcyjną życzymy Wam dużo 
zdrowia. Bądźcie radością dla innych, a jako mali misjonarze zanoście Pana 
Jezusa tam, gdzie On sam dotrzeć nie może. Jesteście super!

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

O Bogu w Komunii Świętej
Na spotkaniu z dziećmi siostra misjonarka opowiadała o swojej pracy w da-

lekiej Afryce.
– A wiecie, co mnie najbardziej wzrusza mnie w pracy na misjach? Ludzie, 

którzy ze łzami w oczach przyjmują Komunię św.
– Ale dlaczego oni wtedy płaczą? – zapytał Staś.
– Z radości, że mogą przyjąć do swego serca Pana Jezusa. Czasem na ten mo-

ment czekają kilka miesięcy, a niekiedy nawet rok. Wtedy ich radość jest tak 
wielka, że nie potrafią powstrzymać łez… Ci ludzie bardzo tęsknią za Komu-
nią św.

– Pamiętam, gdy w czasie epidemii mogliśmy wreszcie pójść do kościoła na 
Mszę św., moja mama też płakała, kiedy przyjęła Komunię św. I teraz już wiem 
dlaczego – wtrąciła Julka. 

– A mnie to wydaje się bardzo dziwne… – odezwał się Staś.
– Co takiego? – zapytała siostra.
– No właśnie to, że można tak tęsknić za małym, białym opłatkiem.
– To dlatego, Stasiu, że to nie jest zwyczajny opłatek. W nim jest ukryty praw-

dziwy Jezus, nasz Bóg. Ten sam, który mówi do nas podczas każdej Euchary-
stii: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje”. Bóg, który tak bardzo nas kocha, że 
karmi nas swoim Ciałem. Tym, którzy będą spożywać ten Chleb obiecał, że 
będą żyć na wieki. I tak się dzieje, że każdy, kto z wiarą przyjmuje Go do swego 
serca, pragnie to czynić jak najczęściej. Stąd ta tęsknota…

Po chwili siostra dodała:
– Mam do was, kochani, wielką prośbę. Zawsze dziękujcie Panu 

Jezusowi za to, że został z nami w Komunii św.
– Wystarczy powiedzieć dziękuję? – zdziwił się Staś.
– Wystarczy. Ale można też dziękować skupieniem 

w czasie Mszy św., przyklękając z szacunkiem przed 
tabernakulum, uczestnicząc w proce-
sji Bożego Ciała…

– O! Ja będę wtedy sypała kwiat-
ki! – uradowała się Julka.

– Albo tak jak Julka sypiąc Panu 
Jezusowi kwiatki – dodała sio-
stra, uśmiechając się do dzieci. 
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się wydarzyła! MisioNarka 
mnie odwiedziła. Z dalekiej 
Azji aż przyleciała, bo na 

moje zaproszenie odpowiedziała. Na to spotkanie salonik specjalnie urządzi-
łem i afrykański wystrój sam w nim zrobiłem. Zamiast kwiatów pięciokoloro-
we krzyżyki z gumeczek zrobiłem i na powitanie w prezencie jej wręczyłem. Do 
misyjnych torebeczek je przypięliśmy i milutką pogawędkę sobie ucięliśmy.

MisioNarka ze sobą globus przydźwigała, bo Bangladesz, gdzie pracuje, poka-
zać mi chciała. Dziećmi ulicy troskliwie się opiekuje i codziennie coś do jedzenia 
im gotuje. Chce, by one też swój dom miały i na ulicy spać już nie musiały. Ja o ży-
ciu dzieci w Ugandzie opowiedziałem i kilka fotek z sierocińca jej pokazałem.

Przyznajcie, że jak braciszek i siostrzyczka wyglądamy i nawet takie same 
serduszka na ubrankach mamy. Bo MisioNasz i MisioNarka Pana Jezusa ko-
chają i zawsze z radością o Nim opowiadają. Wy też serduszka swoje na misje 
otwierajcie i chętnie innym uśmiechy rozdawajcie. Na pożegnanie wspólną 
fotkę zrobiliśmy i piąteczki sobie nawzajem przybiliśmy.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  SuPer rzecz 
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Zamykam dzisiaj swoją pocztunię i mocno przybijam Tobie piątunię. 

Poleńko, aleś przysłała mi cudeńko! Jana Pawła II kredkami ślicznie 
namalowałaś i o jego świętości wszystkim dzieciom przypomniałaś. Do 

świętych przecież często się modlimy i o wstawiennictwo bardzo ich 
prosimy. A oni chętnie nam pomagają i u Pana Boga łaski wypraszają.  

Pod opieką świętego Jana Pawła II Ciebie zostawiam, a całą Twoją 
rodzinkę cieplutko pozdrawiam. 
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Papież Jan Paweł II był dla mnie bardzo ważną osobą. Choć nigdy nie mia-
łem możliwości, żeby z nim porozmawiać osobiście, to zawsze kiedy się modlę 
i wspominam go, czuję, że jest blisko mnie.

W minionym roku odwiedziłem Watykan, najmniejsze państwo świata. Jej-
ku, jeszcze teraz łezka kręci mi się w oku, kiedy wspominam, jak modliłem się 
przy grobie tego Wielkiego Świętego. A jego grób znajduje się w Bazylice św. 
Piotra. Każdy może tam pójść, uklęknąć i w ciszy pomodlić się tyle czasu, ile 
tylko chce. To wyjątkowe i wzruszające miejsce.

Tego samego dnia zwiedziłem jeszcze kilka fajnych miejsc w Watykanie, 
między innymi Ogrody Watykańskie. A na koniec wszedłem na kopułę bazy-
liki. Ufff, trochę było tego wchodzenia, nawet mi się w głowie zakręciło, ale 
dałem radę. I warto było! Widać bowiem stamtąd prawie cały Rzym.

Pozdrawiam Was bardzo i do następnego razu!
WASZ DANI
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powołanie misyjne
rEdakcja

czy misjonarz ma przyjaciół?
Z pewnością każdy z Was ma koleżanki lub kolegów, z którymi lubi spędzać 

czas. Razem się bawicie, śmiejecie, uczycie, gracie w piłkę, a nawet powierza-
cie sobie swoje tajemnice. Takie bliskie osoby nazywa się przyjaciółmi. Misjo-
narz też ma przyjaciół, dla których poświęca swoje życie. Stara się, aby i oni 
pokochali Pana Jezusa tak bardzo, jak on sam Go kocha. A czy wiecie, że…

Misjonarz jest 
przyjacielem ludzi, 
bo modli się za 
nich, pomaga im, 
odwiedza, udziela 
sakramentów i poś-
więca swój czas.

Przyjaźni nie można 
kupić w sklepie, 
ale misjonarz wie, 
że zdobywa się ją 
miłością, czynieniem 
dobra i dzieleniem się 
słowem Bożym…

Najlepszym przyjacie-
lem misjonarza jest Pan 
Jezus, który zawsze jest 
z nim i nie opuszcza go 
nawet na krok.

Misjonarz na swojej 
drodze nieustannie 
spotyka ludzi i tak 
jak Pan Jezus chce, 
aby każdy był jego 
przyjacielem.

twoja misja: Jeśli spotkasz misjonarza, powiedz mu,  
że macie wspólnego Przyjaciela – Pana Jezusa.  
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DRZEWO
Tekst i ilustracje:  

FErnando noriEga
SŁUCHAJCIE, MAM 

ŚWIETNE CZASOPISMO 
O DRZEWACH.

JAAACIE!  
ZOBACZMY, CZY JEST 

W NIM NAPISANE,  
ILE DRZEW 

POTRZEBUJE KAŻDY 
CZŁOWIEK,

ŻEBY MÓC 
ODDYCHAĆ.

NO... BO  
PRZECIEŻ DRZEWA 

WYTWARZAJą

TLEN!

A JA gŁUPTAS MYŚLAŁEM,  
ŻE JAKIEŚ JEDNO LUB DWA…  

NO NAJWYŻEJ TRZY.
COOOO?  

AŻ DWADZIEŚCIA 
DWA DRZEWA?!

A PAMIęTACIE,  
JAK W RADIU MÓWILI,  
ŻE W ZESZŁYM ROKU 

W AMAZONII SPŁONęŁO WIELE 
MILIONÓW DRZEW?

SKORO JEST NAS  
PONAD 7,5 MILIARDA 

LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE, 
TO ILE DRZEW WSZYSCY 

POTRZEBUJEMY?

8



KONIEC

CAŁE MNÓSTWO,  
BENIU! MUSIMY ZATEM 

COŚ Z TYM ZROBIĆ.  
CO TY NA TO?

PEWNIE!  
NIE MOŻEMY LECIEĆ  
DO AMAZONII, ŻEBY 
SADZIĆ DRZEWKA.

MAM POMYSŁ!  
ZAWSZE KIEDY ZJEM  

JAKIŚ OWOC, KTÓRY MA 
ZIARENKA, WYJMę JE 

I ZASADZę.

O SUPER!  
I BęDZIESZ PODLEWAŁ  

I DBAŁ O NIE, ŻEBY  
UROSŁY Z NICH WIELKIE 

DRZEWA. EXTRA!

JA CHYBA ZROBIę  
TO SAMO. TO MOŻE BYĆ 

SUPER PRZYgODA!

KAŻDY Z NAS MOŻE ZASADZIĆ KILKA 
DRZEWEK I O NIE DBAĆ. Są NAM 

BARDZO POTRZEBNE. PAMIęTAJMY,  
ŻE TO ONE DAJą NAM TLEN,  

KTÓRYM ODDYCHAMY.

DZIęKUJę, 
KOCHANE 
DRZEWKO!

ALE MOŻEMY 
ZADBAĆ O NASZE 

LASY TUTAJ, 
W POLSCE!

NIE ZAŚMIECAJMY  
LASÓW, NIE ROZPALAJMY  

W TAM OgNISK I ZABIERAJMY 
Z LASÓW ŚMIECI.

PATRZCIE!  
ZWYKŁA SZKLANA 

BUTELKA MOŻE WYWOŁAĆ 
POŻAR. ZWŁASZCZA  
TERAZ, KIEDY JEST  

SUCHO!
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Codziennie rano, kiedy tylko ugandyjskie słoneczko mocniej zaświeciło 
w oknie mojego pokoju, szybciutko wstawałam, by nie przegapić czegoś bar-
dzo ważnego. Wypijałam słodką herbatkę z mle-
kiem, żeby mieć dużo energii, i z radością wybie-
gałam na podwórko. Na dzień dobry wszystkim 
krzyczałam „wutye”, co w języku aczoli oznacza 
„cześć”. Nigdy jednak nie mogłam być pierwsza, 
bo dzieciaki nie dość, że wstawały przede mną, to 
na dodatek dzielnie już pracowały.

Malutka Fafa pompowała wodę ze studni i w mi-
sce nosiła do domu. Akiki i Mukisa zmywali na 
ganku podłogę. Śmiesznie to wyglądało, bo jeden 
moczył szmatkę w wodzie i podawał koledze, któ-
ry na czworaka ślizgał się ze szmatką po podłodze. 
Teri ze starszymi kolegami ładowali na taczki tro-

ciny i rozwozili je do swoich 
domów, by mamy miały na podpałkę i mogły ugoto-
wać jedzenie. Sao ze swoimi braćmi obierał ziemnia-
ki. Nie mogłam uwierzyć, że używali do tego dużych 
noży. Trochę się nawet bałam, żeby nie zrobili sobie 
nimi krzywdy, ale oni mieli już w tym wprawę! Ja też 
wzięłam się za obieranie prażonych orzeszków ziem-
nych, z których później wspólnie ze starszymi zrobi-
łam pyszniutkie masło orzechowe.

Powiem Wam coś bardzo ważnego. Otóż afrykańskie 
dzieci od najmłodszych lat muszą pracować. Dziewczyn-
ki pomagają mamom sprzątać, gotować i opiekować się 

młodszym rodzeństwem, a chłopcy razem z dorosłymi chodzą wypasać kozy, 
owce, a nawet wielbłądy… Ależ te dzieci 
są pracowite i dają innym przykład, że 
zawsze trzeba pomagać rodzicom.

Kochane Słoneczka! I znów muszę 
kończyć, ale ciąg dal-

szy moich opowie-
ści już niedługo…
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

 Jak to przygotowujemy?
Najpierw dokładnie myjemy rączki. Potem mleko w proszku, masło i cukier 

puder wkładamy do wysokiej miseczki i ostrożnie ugniatamy rączkami. Ro-
bimy tak do momentu, kiedy będziemy widzieli, że w miseczce mamy jednoli-
tą masę. Jeśli jest zbyt sucha, dolewamy troszeczkę wody. Z masy formujemy 
malutkie kulki i w każdej kciukiem robimy dziurkę. Kiedy wszystkie mlekusie 
mamy już zrobione, roztapiamy tabliczkę czekolady i łyżeczką nalewamy ją 
do dziurek. Na koniec dekorujemy je np. dżemem wiśniowym, po czym odsta-
wiamy na godzinkę do lodówki i mlekusie gotowe.

                                                                                                smacznego!

Ostatnio usiadłem sobie w naszej kuchni i pomyślałem, że podzielę się 
z Wami kolejnym mega fajnym i łatwym przepisem. Tym razem zrobimy 

Cooooo?! – zapytacie. Mlekusie? I to znikające? Tak, tak! Otóż, są to małe 
ciasteczka, które błyskawicznie znikają, jak tylko pojawiają się na stole. Są 
tak pyszne, że nikt się im nie może oprzeć.

czego potrzebujemy? 
 2 szklanki mleka w proszku  1/3 szklan-
ki cukru pudru  pół kostki masła  trosz-
kę wody  1 tabliczkę czekolady  trochę 
dżemu lub konfitury

zdjęcie: br. Tomek Basiński

znikające mlekusie
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Rozrabiaki znów w akcji… Tym razem mają puzzle. Pomóż im ułożyć 
obrazek i znaleźć jednego puzzla, który  
nie pasuje do reszty.

Krokusie wzięły się za rysowanie. Każde otrzymało po cztery kredki.  
Zgadnij, do którego z nich należą poszczególne rysunki.

Ile jest zwierzaków  
na obu stronach?
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Ile plecaków 
jest na obu  
stronach?

 Kiedy już odgadniesz, możesz narysować swój własny obrazek. 

Co wspólnego  
mają rysunki 

wykonane przez 
krokusie?

Zwierzaki wsiadły do „autobusu”. Znajdź dziesięć różnic, którymi różnią się 
poniższe rysunki.
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A wiecie,  
że na całym  

kontynecie afrykań-
skim jest tak dużo 

różnych języków, że 
aż trudno je zliczyć... 

Podobno jest ich  
około dwa  

tysiące.

Małpka Kiki 
rozsypała guziki. 
Spróbuj znaleźć 
wszystkie pary 
tych guzików.

– Córeczko, co robiliście w przedszkolu? – pyta mama.
– Słuchaliśmy bajki o Czerwonym Kapturku.
– I czego się z niej nauczyłaś? – dopytuje mama.
– Że trzeba dobrze zapamiętać, jak wygląda babcia. 

Ciocia zwraca się do siostrzeńca:
– Podstaw rączkę, to nasypię ci orzeszków.
– Nie, ciociu, może nasyp tatusiowi.
– Tak bardzo kochasz tatusia?
– Nie o to chodzi. Tatuś ma większą rączkę.

Pan Bo'g – Bwana Mungu
Matka Boz

.
a - MaMa Mwa Mungu

MaMa – MaMa
tata – BaBa
Dziecko – Mtoto
kochaM cie, – nakuPenDa

łamigłówkownia
rEdakcja

żarciki
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Od smutku do radości

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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Drewniany płotek
W małym domku otoczonym ogrodem, pełnym pięknych kwiatów i drzew, 

mieszkał z rodzicami Witek. Chłopiec był bardzo niegrzeczny. Zupełnie nie 
słuchał rodziców, a w szkole kłócił się z kolegami, dokuczał koleżankom i w do-
datku nie chciał nikomu w niczym pomagać. Rodzice bardzo się tym smucili 
i postanowili coś z tym zrobić. I tak pewnego dnia tata przyniósł Witkowi to-
rebkę niewielkich gwoździ i poprosił, aby za każdym razem, kiedy zrobi komuś 
przykrość, wyszedł do ogródka i wbił w drewniany płotek jednego gwoździa.

Pierwszego dnia Wituś wbił aż 25 gwoździ! W następnych tygodniach starał 
się być grzecznym i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień. Odkrył 
bowiem, że lepiej być dobrym i pomagać innym, niż wbijać gwoździe w pło-
tek. Aż wreszcie nadszedł dzień, kiedy Wituś był tak grzeczny, że nie musiał 
wbijać żadnego gwoździa. Dumny z siebie poszedł do taty, żeby się pochwalić. 
Tatuś bardzo się ucieszył, poprosił jednak synka, aby teraz powyciągał z pło-
tu wszystkie wbite gwoździe. Kiedy Wituś je usunął, tata powiedział:

– Spójrz, Wituś, ile jest teraz w płocie dziur. Płotek już nigdy nie będzie taki 
jak dawniej. Zapamiętaj, że kiedy się z kimś kłócisz, kiedy mówisz komuś złe 
słowa, kiedy kogoś bijesz, to bardzo go ranisz i zostawiasz w nim taką właśnie 
„dziurę” jak ta w płocie. Możesz potem przeprosić, ale rana pozostanie. 

Mów więc swoim kolegom i koleżankom w szkole same miłe słowa, pomagaj 
wszystkim, bądź grzeczny i postaraj się robić coś, co na ich twarzach wywoła 
choć niewielki uśmiech. 


