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Jesień z misjami 



Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wyobraźcie sobie, że pewnego 
popołudnia całą naszą MINI ekipą wybraliśmy się na spacer. Usiedliśmy sobie 
na skraju lasu i rozmawialiśmy, jak to będziemy w tym roku obchodzić paź-
dziernik, czyli miesiąc misyjny. Każde z nas miało jakiś pomysł, ale wszyst-
kim zaświtał w głowie jeden wspólny: zrobić wieeelki misyjny różaniec 
i w październiku codziennie modlić się na nim za misjonarzy i dzieci z krajów 
misyjnych.

Kiedy tak siedzieliśmy na tej polance, w pewnej chwili Ewka zauważyła, że 
przygląda się nam kilka sympatycznych wiewiórek. Uważnie nas obserwo-
wały i pewnie zastanawiały się, co tam takiego robimy… Wiewiórki to zwie-
rzątka, które zazwyczaj widujemy jesienią, czyli właśnie teraz, albo zimą, kie-
dy miną największe mrozy.

Po powrocie do redakcji wzięliśmy się do pracy. Ewka z Vanesą ze starych 
gazet zrobiły wielkie kulki, które Sylwek z Fernandem pomalowali na pięć 
kolorów misyjnych. Natomiast ja z Ewą połączyliśmy je wszystkie mocnym 
sznurkiem, a na koniec podpięliśmy drewniany krzyżyk przygotowany wcze-
śniej przez mojego brata Jacka, który jest stolarzem.

Robiąc nasz różaniec, nawet nie zauważyliśmy, że kilkanaście, a może na-
wet kilkadziesiąt wiewiórek przyszło za nami do redakcji. I tak zdecydowanie 
się rozgościły, jakby postanowiły pomóc nam w przygotowaniu tego numeru 
Miniaczka.

Kochani, zapraszam Was do lektury jesiennego numeru, jak to mówią, od 
deski do deski. I nie zapomnijcie uściskać tych, od których otrzymaliście 

naszą gazetkę.
BRAT TOMEK 

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

List z misyjnym przesłaniem
Piszę do Ciebie, kochana Zosiu, i tak sobie myślę, że to może być pierwszy 

list, jaki otrzymasz w życiu. Chciałabym zobaczyć Twoją minkę, gdy z zacie-
kawieniem otwierasz kopertę. Dziś, w epoce smsów i e-maili, może pomyślisz, 
że to troszkę staromodne, ale co tam!

Wrzesień tak szybko mija… Nawet nie zauważysz, jak przyjdzie paździer-
nik. U nas, w parafii, w październiku zawsze tyle się dzieje! Najpierw ksiądz 
proboszcz zaprasza wszystkie dzieci do wspólnego odmawiania różańca, póź-
niej, 16 października, wspominamy wybór naszego kochanego rodaka Karola 
Wojtyłę na papieża, aż w końcu z okazji Tygodnia Misyjnego zawsze do parafii 
przyjeżdża jakiś misjonarz i tak pięknie opowiada o swojej pracy na misjach. 
Wiesz, Zosiu, z radością czekam na te spotkania. Najbardziej wzruszam się, 
gdy pokazuje nam zdjęcia lub filmy o dzieciach. Nie mogę się wtedy nadziwić, 
że chociaż mają tak trudne życie – głód, bieda, daleko po wodę i do szkoły – to 
jednak ich buzie są radosne!

Na przedostatnią niedzielę października, tzw. Niedzielę Misyjną, dzieci 
z ogniska misyjnego zawsze przygotowują jakieś krótkie przedstawienie. 
W tym roku będą to scenki z życia wielkiego misjonarza – św. Pawła – zwane-
go Apostołem Narodów. A czy wiesz, że Paweł odbył aż trzy wielkie podróże 
misyjne? Podróżował bardzo dużo, bo chciał, by jak najwięcej ludzi poznało 
Ewangelię. I zawsze w swoim sercu nosił troskę o ich wiarę. A kiedy ich opusz-
czał, pisał do nich listy, by nigdy nie przestali wierzyć, że Pan Jezus otworzył 
drogę do nieba każdemu człowiekowi. W Biblii mamy 
aż 13 listów św. Pawła. Kiedyś, gdy dorośniesz, na pew-
no je wszystkie przeczytasz.

Zosiu kochana, kończę z prośbą, byś jak najpięk-
niej przeżyła ten miesiąc październik. Pomódl się na 
różańcu za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych, 
zrób coś dobrego w intencji misji. 
Może Ty też napiszesz do kogoś list 
albo chociaż krótkiego SMS-a, aby 
przypomnieć mu, że październik to 
miesiąc misyjny?

Pozdrawiam Cię serdecznie

TWOJA CIOCIA
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kalendarz w redakcji powiesiłem i ważne 
wydarzenia na nim zaznaczyłem. W paź-
dzierniku Tydzień Misyjny sobie wyróżni-

łem, bo modlić się więcej za misje twardo postanowiłem. Do mojej parafii mi-
sjonarz z dalekiej Azji przybędzie i w Niedzielę Misyjną o pracy na Tajwanie 
opowiadać będzie. Ja w poniedziałek do przedszkola się wybiorę i afrykańskie 
zabawki z koralików ze sobą zabiorę. 

We wtorek dzieci z ogniska misyjnego w Gnieźnie mnie zaprosiły i bardzo 
mnie tym swoim zaproszeniem ucieszyły. Razem grać w misyjną grę będzie-
my, a później wspólny obiadek sobie zjemy. W środę MINI gazetkę do plecaczka 
spakuję i dzieciom w szkole ją podaruję. W czwartek do kościółka powędruję 
i oszczędności ze skarbonki na misje ofiaruję. W piątek rodzinę ojca Andrzeja 
odwiedzę i Koniuszową, skąd pochodzi, przy okazji zwiedzę. W sobotę z ko-
legami na spacer pójdziemy i misyjny różaniec odmawiać będziemy. I tak Ty-
dzień Misyjny minie, a ja coś dobrego dla misji uczynię. 

I Wy, Kochani, rozpowiadajcie wszędzie, że Tydzień Misyjny w październi-
ku będzie! No i o misjonarzach pamiętajmy i modlitwą naszą ich wspierajmy.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  WIELKI  
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Zamykam dzisiaj swoją pocztunię i mocno przybijam Ci piątunię. 

Natalko kochana, przepiękny rysuneczek namalowałaś i o misyjnym 
różańcu wszystkim dzieciom przypomniałaś. W październiku szczególnie 
za misjonarzy się modlimy i o siłę dla nich Pana Boga bardzo prosimy. 
O dzieciach na całym świecie też pamiętamy, gdy pięciokolorowy 
różaniec w rączkach mocno trzymamy. Za modlitwę serdecznie Ci 
dziękuję i pamiętać o Tobie, oczywiście, obiecuję.
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Witajcie! Każdego roku jesienią podziwiam, jak 
liście drzew stają się coraz bardziej kolorowe. Z zielonych 

zmieniają się w żółte, pomarańczowe i czerwone. To 
naprawdę super widok! Kilka dni temu będąc w parku, 

zobaczyłem wiewiórkę. Niezwykle zwinnie poruszała 
się po gałęziach drzew. Zaciekawiony poszedłem za 
nią. Po niedługiej chwili wokół mnie było peeeeeeełno 

tych rudych, mega sympatycznych zwierzaczków. 
Wcale się mnie nie bały, a nawet powiem więcej, same 
podchodziły do mnie i jakby zachęcały do zabawy. 
Ale to była niezwykła przygoda!

WASZ DANI

podróże Daniego
      brat tomek basiński
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powołanie misyjne
rEdakcja

Jak pomóc misjonarzowi?
Ileż jest radości, kiedy braciszek pomaga siostrzyczce posprzątać zabawki 

albo kiedy rodzice pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji! Zawsze jest wielkie 
szczęście, kiedy ktoś komuś pomaga. Misjonarz też bardzo się cieszy, kiedy go 
wspieramy, bo dzięki temu on może wspierać innych. A jak możemy mu pomóc?

Pamiętajmy jednak, 
że najpiękniejszą 
pomocą, którą 
każdy z nas 
może ofiarować 
misjonarzowi, jest 
MODLITWA.

Kiedy mamy drobne 
oszczędności, może-
my się nimi podzielić 
z misjonarzem, a on 
pomoże tym, którzy 
są bardzo biedni.

Kiedy nas coś boli 
albo jest nam źle, 
wtedy to swoje 
cierpienie możemy 
ofiarować w intencji 
misjonarza.

Możemy mówić 
swoim znajomym, 
rodzicom i dziad-
kom, że misjonarz 
pracuje w różnych 
zakątkach świata, 
a my chcemy go 
wspierać.

twoja misja: W październiku, miesiącu misyjnym, 
postaraj się pomóc misjonarzowi.  
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BEZ WODY  
NIE MA  
ŻYCIA

Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

W PONIEDZIAŁEK POPROSZĘ,  
ŻEBY KAŻDY Z WAS OPOWIEDZIAŁ  

NA LEKCJI, W JAKI SPOSÓB OSZCZĘDZAŁ  
WODĘ W TEN WEEKEND.

TO MOŻE JA NIE  
UMYJĘ ZĘBÓW JUTRO 

WIECZOREM?
ALE JA  

PRZECIEŻ  
MUSZĘ SIĘ 
WYKĄPAĆ!

A CZY MAMY  
PRZYNIEŚĆ TĘ WODĘ, 

KTÓRĄ ZAOSZCZĘ- 
DZIMY?

JEJKU, JA  
W TEN WEEKEND  
NIE BĘDĘ PIŁA  

HERBATY?

JUŻ WIEM!  
MYJĄC ZĘBY, ZAKRĘCĘ 
KUREK I BĘDĘ UŻYWAŁ 

WODY Z KUBKA.

A JA ZAMIAST  
SIĘ KĄPAĆ W WANNIE,  

WEZMĘ PRZYSZNIC!

A JAK SPADNIE  
DESZCZ, TO NAZBIERAM 

WODY I BĘDĘ NIĄ 
PODLEWAĆ ROŚLINY.

I PAMIĘTAJCIE,  
ŻE BEZ WODY NIE 

MA ŻYCIA!

A JA ZACZNĘ  
ZBIERAĆ ZUŻYTĄ WODĘ, 

TAKĄ PO UMYTYCH 
OWOCACH.
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TYMCZASEM W PONIEDZIAŁEK POD KONIEC LEKCJI…

GRATULUJĘ  
WAM WYKONANIA  
TEGO ZADANIA. 

PRZYGOTOWALIŚCIE JE 
BARDZO DOBRZE, ALE 
NAJLEPSZYM OKAZAŁ  

SIĘ MESAJ.

NOOO, JAAA, TEGOOO,  
ZROBIŁEM TO, CO UWAŻAŁEM  

ZA NAJLEPSZE, ŻEBY 
OSZCZĘDZIĆ WODĘ…

ZAUWAŻYŁEM,
ŻE Z JEDNEGO

KRANU WCIĄŻ KAPIE 
WODA, KROPLA PO KROPLI…

POMYŚLAŁEM WTEDY 
O DZIECIACH, KTÓRE NIE MAJĄ 

WODY NAWET DO PICIA…

MÓJ PALUSZEK UTKNĄŁ 
W KRANIE, A KIEDY GO 

W KOŃCU WYJĄŁEM,  
ZRANIŁEM SIĘ  

TROSZKĘ.

OJEJKU, 
OJEJKU!

ZADZWONIŁEM PO PANA 
HYDRAULIKA, A CZEKAJĄC NA 
NIEGO, ZATKAŁEM CIEKNĄCY 
KRAN SWOIM PALUSZKIEM.

SUPER!

TY PRZECIEŻ  
MOGŁEŚ STRACIĆ 

PALUSZEK.

JESTEŚ  
ODWAŻNY,  
MESAJU!

O JAAAAA 
CIE! PRZECIEŻ BEZ WODY  

NIE MA ŻYCIA!
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Kiedy Basia, moja mała przyjaciółka, usłyszy słowo szkoła, oczka natych-
miast świecą się jej z radości. Wie, że nauczy się tam czegoś nowego i w dodatku 
będzie mogła zagrać z koleżankami w jakieś gry. Natomiast Franuś, braciszek 
mojej przyjaciółki, kiedy ma iść do szkoły, zaraz zaczyna płakać, bo tak nie lubi 
się uczyć. I tak to już jest, że jedne dzieci lubią szkołę, a drugie nie. A ja Wam 
powiem, że mali Afrykańczycy bardzo, ale to bardzo lubią chodzić do szkoły. 

Kiedy byłam w Kenii, to odwiedziłam dzieci głuchonieme, czyli takie, które 
nie mówią i nie słyszą. Uczą się więc języka migowego, aby móc ze sobą rozma-
wiać i zdobywać nową wiedzę. Gdy weszłam do klasy i dzieci mnie zobaczyły, od 
razu zaczęły mi coś pokazywać rączkami. Zupełnie nie rozumiałam, co znaczą 
ich gesty, dlatego usiadłam z nimi w ławeczce i razem uczyliśmy się języka mi-
gowego. Chciałam im pokazać, jak mam na imię i podziękować za zaproszenie. 
Chyba z godzinkę powtarzałam z nimi podstawowe słówka, aż w końcu mi się 
udało. Poznały moje imię i były przeszczęśliwe. Aluna i Teri pokazały mi rącz-
kami, że bardzo mnie polubiły. A ja aż podskoczyłam z radości, bo zrozumiałam, 
co mi powiedziały. Ale zrobiło mi się też smutno, kiedy zobaczyłam, że nie mają 
wielu przyborów szkolnych. Tylko jeden zeszyt i ołówek. Choć te dzieci nie mają 
pięknych piórniczków, wypełnionych kolorowymi kredkami i flamastrami, ani 
tornistrów i książek, to jednak bardzo się cieszą, że mogą być w szkole. Żegnając 
się z nimi, trochę się wzruszyłam, bo podarowały mi własnoręcznie zrobione 
z zestruganego ołówka i suszonych liści kwiatuszki z moim imieniem. Ja zaś 
poczęstowałam je cukiereczkami, mocno wszystkie wyściskałam i pokazałam 
w języku migowym, że na zawsze pozostaną w moim serduszku. 
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Szkoła, szkoła! 
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

Jak już się pewnie zorientowaliście, moi Mali Kuchcikowie, w tym numerze 
rządzą wiewiórki, również w naszej kuchni. Właśnie byłem w trakcie przygo-
towywania orzechowo-kakaowych kuleczek, aż tu nagle pojawiły się te rude 
figlarki i zaczęły mi chować przygotowane orzeszki do moich słodkości. I tak 
właśnie powstały WIEWIÓRKOWE SKARBY. Jeśli więc jesteście gotowi, to 
włączcie sobie muzyczkę i… do dzieła!

             Czego potrzebujemy? 
 1/2 szklanki cukru  1/2 kostki masła  
 1/4 szklanki wody  1 1/2 łyżki kakao  
 200 g mleka w proszku  100 g wyłuska-
nych orzechów laskowych  2 opakowania 
                                          oranżadki w proszku

Wiewiórkowe skarby
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 Jak to przygotowujemy?
W rondelku roztapiamy masło. Dodajemy cukier, wodę, kakao, po czym 

wszystko zagotowujemy. Odstawiamy do wystygnięcia. W międzyczasie 
z woreczka wyjmujemy około 20 całych orzechów, a resztę wrzucamy do wo-
reczka foliowego i rozdrabniamy tłuczkiem. Kiedy masa nam już wystygnie, 
dodajemy do niej mleko w proszku i garść rozdrobnionych orzechów. Wszyst-
ko dokładnie mieszamy. Formujemy małe kulki, wciskając do środka całego 
orzecha. Na koniec obtaczamy je pokruszonym orzechami lub musującą oran-
żadką w proszku. Gotowe wkładamy do lodówki i chłodzimy. 

Smacznego!
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

PKAMŁA

Na lekcji plastyki rozrabiaki miały przerysować rzeczy, które pan  
nauczyciel narysował na tablicy. Niektóre zwierzaki wymyśliły jednak 

swoje własne rysunki. Znajdź je.

Pan nauczyciel poprosił, żeby każdy się przedstawił, pisząc na kartce swoje imię. 
Jednak zwierzaki poprzestawiały literki swoich imion, a na dodatek pomieszały

 kartki. Zgadnij, na której kartce jest czyje imię.

RAFYŻA

ORCO 
NEŻOS

PITO
HAMOP

KSZATEP
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Które ze zwierzaków, zgodnie z kolorem swoich koszulek, przyniosło 
najwięcej, a które najmniej przyborów szkolnych? 

Znajdź zwierzaka 
z krawatem.
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Dziś  
poznamy 

szkolne słówka 
w języku 
suahili.  

łamigłówkownia
rEdakcja

Pomóż  
dzieciom 
dojechać 

bezpiecznie  
do szkoły i zbierz 

po drodze 
wszystkie 
przybory 
szkolne.

Na lekcji plastyki nauczycielka poprosiła 
dzieci, by narysowały swoją ulubioną 
osobę znaną z telewizji. Po pewnym 
czasie zaczęła sprawdzać rysunki.  
Podeszła do Jasia, ale okazało się,  
że ma pustą kartkę.
– Kogo, Jasiu, narysowałeś – zapytała.
– Roberta Kubicę – odpowiada chłopiec.
– To gdzie on jest?
– Właśnie odjechał. żarcik

uczen' – mwanafunzi  czyt. młanafunzi

nauczyciel – mwalimu  czyt. młalimu

szkołl/a – shule
plecak – mkoba
lekcja – somo
zeszyt – daftari

UWAGA!
WIEWIÓRKOWY KONKURS

Na każdej stronie naszej gazetki, 
ukryły się gdzieś wiewiórki. Niektóre 

z nich schowały się tak zręcznie, że trudno 
je zauważyć, więc dobrze wytężajcie wzrok! 
Znajdźcie je i dokładnie policzcie.

Kochani, piszcie, dzwońcie i infor- 
mujcie nas, ile naliczyliście wiewió- 

rek! Na odpowiedzi czekamy do 
15 listopada! Rozlosujemy kilka 

fajnych misyjnych  
pamiątek. 

Droga do szkoły
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
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Od smutku do radości Kombonianie
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Stulecie urodzin  

świętego Jana Pawła II

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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Wakacje  
są  

super!
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Tort czasu
– Stefciu, czy jesteś już gotowy do modlitwy? – zapytała babcia Halinka.
Chłopczyk stanął z zakłopotaną miną i zapytał, ile to potrwa.
Babcia uśmiechając się, zapytała Stefcia, czy rysował już kiedyś tort czasu.
– Tort… to ja ostatnio jadłem na urodzinach mamusi, taki prawdziwy, nie-

narysowany.
Po chwili babcia przyniosła kartkę papieru i kolorowe kredki. Narysowała 

koło, po czym powiedziała, że jest to tort czasu, czyli jeden dzień naszego ży-
cia. Następnie poprosiła wnuczka, żeby zmierzył czas ich wspólnej modlitwy. 
Chłopiec włączył stoper na swoim ekstra zegarku, a potem razem z babcią od-
mówił tajemnice radosne misyjnego różańca.

– Babciu, modliliśmy się dwadzieścia minut! – zawołał po zakończonej mo-
dlitwie.

– To teraz usiądź przy stole i zaznacz na kole „porcje tortu”, to znaczy czas, 
który w ciągu dnia przeznaczasz na różne czynności, na przykład na szkołę, 
naukę, komputer, zabawę, sen, rodzinę, no i na modlitwę.

Chłopiec zaznaczył wszystkie „porcje”, a na końcu stwierdził:
– Ojejku, babciu, widzę, że dla Pana Boga wyszło najmniej czasu.
– Tak to właśnie jest, Stefciu, że często brakuje nam czasu dla Pana Boga, 

a przecież to On nam go daje. I to Jemu powinniśmy poświęcać najwięcej cza-
su. Zapamiętaj to, proszę!


