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Jak dobrze, że znów się spotykamy! Mam Wam tyle do opowiedzenia. 
W tym roku na Boże Narodzenie chcieliśmy przygotować coś wyjątko-
wego. Jak to już jest w naszej redakcyjnej tradycji, spotkaliśmy się któ-

regoś ranka, żeby zastanowić się, co by tu z tej okazji fajnego zrobić. Aż w koń-
cu wymyśliliśmy… Podzieliliśmy się na trzy grupy. Sylwek z Vanesą znaleźli się 
w grupie sklepowej i poszli zrobić zakupy. Do tak zwanej grupy kuchennej trafi-
łem ja i Ewa. Z tego, co kupił Sylwek z Vanesą, przygotowaliśmy pyszne kanapki 
i sałatkę. A Ewka z Fernando, czyli grupa wyjściowa, cieplutko ubrani udali się do 
centrum Krakowa. Tam rozdawali to jedzenie ubogim, których spotkali w par-
kach i na przystankach.

Kochani, nasz plan zadziałał doskonale. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że su-
per jest dzielić się z innymi, szczególnie z ubogimi, tym co mamy. Od tamtej pory 
raz w tygodniu powtarzamy taką akcję. A teraz, kiedy zbliża się Boże Narodzenie, 
jest to szczególnie ważne.
w imieniu ewy, ewki, Vanesy, sylwka i Fernando oraz własnym życzę wam, 
moi kochani, błogosławionych świąt Bożego narodzenia. niech Pan jezus 
mieszka w waszych serduszkach i pomaga wam być małymi
misjonarzami.

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Nadzieja zawieść nie może
To było tuż przed Sylwestrem. Agatka od dłuższego czasu stała z nosem 

„przyklejonym” do szyby okna i wypatrywała samochodu taty, który pojechał 
odebrać wujka z lotniska. I choć wiedziała, że szybko nie wrócą, średnio co 
10 minut pytała mamę:

– Mamo, kiedy oni przyjadą?
W końcu mama podeszła do Agatki, tłumacząc:
– Wiesz, córeczko, czas to dziwne zjawisko. Kiedy się na coś bardzo czeka, 

to nie wiadomo dlaczego, czas bardzo się dłuży, a gdy już to, na co czekali-
śmy, przyjdzie, umyka nie wiadomo kiedy... Dlatego gdy już wujek przyjedzie, 
postaraj się nie stracić ani chwilki z tego spotkania!

W tym momencie Reks zaczął wesoło szczekać.
– O, już są! Nareszcie! – zawołała Agatka.
Dziewczynka bardzo się cieszyła! Jej ukochany wujek, który przez ostatni 

rok pracował na misjach w dalekiej Boliwii, wreszcie przyjechał!
– Agatko, ale urosłaś! A to jest ten malutki piesek, którego przed rokiem 

znalazłaś w pudle pod choinką? – zapytał wujek.
– Ładny mi piesek – wtrącił tata – jak stanie na dwóch łapach, jest większy 

ode mnie!
Wujek się uśmiechnął.
– Tak, teraz naprawdę widzę, że długo mnie tutaj nie było… A wydaje się, 

jakbym dopiero co wyjeżdżał…
Jakiś czas później Agatka zapytała:
– Wujku, czy zgadzasz się z mamą, że czas to dziwne zjawisko?
– Właściwie tak… Ale jedno wiem na pewno – odpowiedział wujek – bo tego 

uczy nas Biblia, że na wszystko jest właściwy czas. Jest czas śmiechu i czas 
płaczu, czas pracy i czas świętowania. A teraz na przykład jest czas, by podsu-
mować, jaki był ten mijający rok.

– Nie był łatwy – zauważyła mama. – Tylu chorych, szkoły zamknięte…
– Dlatego z większą nadzieją trzeba patrzeć w przyszłość – podkreślił wu-

jek. – Nadzieja obok miłości i wiary jest jednym z najpiękniejszych darów, 
jakie otrzymaliśmy od Boga. Jest jak światełko, które 
rozjaśnia mroki strachu i smutku. W Biblii 
czytamy, że nadzieja zawieść nie może. 
A wiecie co to znaczy? Że zawsze po-
winniśmy ufać Panu Bogu! 
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już ubrana, do świąt Bożego Narodzenia 
przygotowana. Niespodziankę zrobić Wam 
chciałem i sam ją ślicznie udekorowałem. 

Z kartki papieru stożek zrobiłem, klejem dookoła go obkleiłem. Z zielonej bi-
buły kuleczki wyturlałem i całą choinkę nimi powyklejałem. Potem nożyczki 
do rączki wziąłem, i betlejemską gwiazdkę pięknie wyciąłem. Pięć kolorów 
kuleczek paluszkami wyturlałem, bo misyjną gwiazdkę bardzo zrobić chcia-
łem. Na koniec dziesięć kółeczek z papieru potrzebowałem, więc nożyczkami 
dokładnie je powycinałem. Każde kółeczko bibułką udekorowałem i koloro-
we bombeczki na choinkę już miałem. Jeszcze literki na nich napisałem, bo coś 
ważnego przekazać Wam chciałem.

W święta z całą rodzinką spędzamy czas, bo Nowona-
rodzony jezus jest wśród nas. Kolędy z radością Mu śpie-

wamy, ponieważ wszyscy bardzo Go Kochamy. 
W wigilię o najbardziej Potrzebujących też pa-
miętamy, dlatego puste miejsce przy stole zawsze 

zostawiamy. Opłatkiem się dzielimy i wszystkiego 
Dobrego sobie życzymy. Gdy przy wigilijnym stole 
z rodzinką zasiądziecie, pomyślcie, że bardzo Was 
kocha Nowonarodzone Dziecię. O wesołych min-
kach pamiętajcie i zdrowo się trzymajcie.

misionasz was świątecznie ściska  
i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  CHOINKA  

4



Zamykam dzisiaj swoją pocztunię i mocno przybijam Ci świąteczną piątunię.

Z radości w górę podskoczyłem, gdy Julci pomysł zobaczyłem. 
Z plasteliny fajnie mnie ulepiła i misyjne serduszko do sweterka 
doczepiła. A ta małpka, która po palmie skacze, jest tak zwariowana,  
że śmieję się z niej od samego rana. Dziękuję, Julciu, że mnie rozbawiłaś 
i świąteczny prezencik mi zrobiłaś. Ślę misiowe pozdrowionka dla całej 
rodzinki i niech w święta każdy z Was ma wesołe minki.
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podróże Daniego
      brat tomek basiński

Dziś, Kochani, opowiem Wam o swojej wyprawie na Wyspę Bożego Narodze-
nia. Tak naprawdę to jest ona wierzchołkiem ogromnej podwodnej góry, której 
tylko czubek wystaje ponad wodę. Wyspa ta jest niewielka i leży na Oceanie In-
dyjskim, daleko od Polski. Nazwę swą zawdzięcza pewnemu żeglarzowi, który 
odkrył ją właśnie w dzień Bożego Narodzenia roku 1643. Wyobraźcie sobie, że 
zanim on tam dopłynął, żaden inny człowiek na niej nie mieszkał. Dziś żyje tam 
około 1500 niesamowicie przyjaznych i życzliwych ludzi. Mieszkają w czterech 
niewielkich osadach, bo nie ma tam miast. Wyspa jest 
też domem dla wielu interesujących zwierząt. 
Jest tam mnóstwo przepięknych ptaków, a tak-
że ponad 120 mln czerwonych krabów. Tak, 
tak, to nie pomyłka: sto dwadzieścia milionów! 
To ogromnie dużo. Na co dzień przebywają one 
w szczelinach i norach, ale każdego roku w porze 
deszczowej można obserwować niesamowite wi-
dowisko – kraby wędrują z lasu w stronę oceanu. 
Kiedy tak maszerują, wyglądają jak wielki czerwony 
dywan. Wydaje się, że te maluszki są wszędzie. Dosłownie 
wszędzie. Przy szkołach zbudowano nawet specjalne barierki, 
żeby te niewielkie, sympatyczne 
skorupiaki nie wchodziły do 
klas i nie przeszkadzały dzie-
ciom w nauce.

WASZ DANI 
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powołanie misyjne
rEdakcja

Oczywiście, że tak! Modlitwa dla misjonarza jest jak powietrze, którym się 
oddycha. Dzięki niej jest bardzo blisko Pana Boga. Zawsze może Go poprosić 
o dobry dzień, podziękować za pomoc, a także przeprosić za wszystko co złe. 
Bez modlitwy nie mógłby być misjonarzem, bo przecież głosi innym słowa 
Pana Jezusa. Misjonarz:

Mocno wierzy, 
że najpiękniejszą 
i najważniejszą 
modlitwą jest Msza 
Święta, bo dzięki niej 
może spotykać się ze 
swoim najlepszym 
Przyjacielem.

W ciągu dnia modli 
się też sam w ciszy, 
bo bardzo chce 
usłyszeć głos Pana 
Boga, który w sercu 
przemawia do niego.

Modli się razem 
z innymi ludźmi 
i swoją obecnością 
pokazuje im, że 
Pan Bóg jest razem 
z nimi.

Szuka chwili, by 
porozmawiać 
z Panem Bogiem, 
na przykład przed 
rozpoczęciem pracy, 
kiedy odwiedza 
chorych, przed 
katechezą…

Czy misjonarz się modli?

twoja misja: Tak jak misjonarz rozmawiaj  
z Panem Bogiem sam na sam, a wieczorami  
zapraszaj do modlitwy całą rodzinkę.
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Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

CZEŚĆ MESAJ! 
IDZIESZ Z NAMI 

DO SKLEPU?

MOJA SIOSTRA  
TAM POMAGA 

W „AKCJI KILO”.

A MOI RODZICE 
DALI NAM TROCHĘ 
DROBNIAKÓW…

…ŻEBYŚMY 
WSPÓLNIE ZAKUPILI 

I PODAROWALI INNYM 
TROCHĘ RZECZY.

„AKCJA 
KILO”?

NO TAK. ZAWSZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM SKLEP 
ZBIERA RÓŻNE PRODUKTY DO JEDZENIA I PICIA,  
KTÓRE LUDZIE PRZYNOSZĄ, A PÓŹNIEJ SĄ ONE 

ROZDZIELANE DLA UBOGICH.

ZACZEKAJCIE,  
TO JA PÓJDĘ PO MOJĄ 

SKARBONKĘ!

DZIŚ JEST DOBRA 
OKAZJA, ŻEBY JĄ 

OPRÓŻNIĆ.

WOW!  
SKARBONKA-PIŁKA,  

ALE JEST FAJNA!

PO CHWILI GRUPKA NASZYCH BOHATERÓW 
PRZYBYŁA DO SKLEPU, A TAM…

O, TAM JEST  
MOJA SIOSTRA! JEST 
WOLONTARIUSZKĄ.

UFF,  
ILU LUDZI I ILE 

PRZYNIESIONYCH 
RZECZY!

DZIEŃ DOBRY, MY TEŻ 
CHCEMY POMÓC.

WITAJCIE!

„AKCJA KILO”
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KONIEC

CZEŚĆ DIANA!  
MAMY TROCHĘ PIENIĘDZY I CHCEMY 

COŚ KUPIĆ, ŻEBY WSPOMÓC  
WASZĄ AKCJĘ.

SUPER! WAŻNA 
JEST KAŻDA, NAWET 

NAJMNIEJSZA  
POMOC.

A JA PRZYNIOSŁEM 
SWOJĄ SKARBONKĘ-
PIŁKĘ, ŻEBY TA POMOC 
NIE BYŁA TAKA   
       NAJMNIEJSZA…

PATRZCIE,  
TUTAJ JEST  

LISTA, JAKIE  
RZECZY TRZEBA 

KUPIĆ. JA  
KUPUJĘ 
MĄKĘ.

IDĘ PO 
RYŻ.

OK!

NO TO KAŻDY NIECH SZUKA TO,  
CO WYBRAŁ, I SPOTKAMY SIĘ TUTAJ  

ZA PIĘTNAŚCIE MINUT, DOBRA?JA ZAŁATWIĘ 
SPRAWĘ 

Z MLEKIEM.

SUPER PLAN!

ZATEM DO 
ROBOTY!

KOSTEK, BENIA I LUCUŚ DOŚĆ SZYBKO UPORALI SIĘ 
Z ZAKUPAMI. SPOTKALI SIĘ W UMÓWIONYM MIEJSCU,  
ALE WCIĄŻ BRAKOWAŁO MESAJA…

COOOOOO?  
TYLE MLEEEKAAA?

ALE 
Z CIEBIE 
ŚWIREK!

ILE TY MIAŁEŚ 
PIENIĘDZY W TEJ 

SKARBONCE?

UZBIERAŁEM TYLE,  
ŻEBY KUPIĆ SOBIE BILET  
NA MECZ REPREZENTACJI  
POLSKI, ALE „AKCJA KILO”  

JEST WAŻNIEJSZA OD  
MECZU! 9



Bim bam bom… Bim bam bom… Kiedy z wieży kościółka radośnie rozcho-
dziły się dźwięki dzwonów, do mojego pokoju nagle wbiegła Kiisa, krzycząc 
w języku acholi: „Wa ciro ot Lega”. Zerwałam się na równe nogi, bo myślałam, 
że stało się coś złego, była przecież niedziela i chciałam dłużej pospać. No 
ale… zapomniałam, że dzieci w Ugandzie nawet w niedzielę wstają jak tylko 
kogut zapieje i pierwsze dzwony zabiją w kościółku. Jak się okazało, Kiisa wo-
łała, że razem idziemy na Mszę Świętą. A musicie wiedzieć, że dzieci w Afry-
ce bardzo chętnie chodzą na niedzielną Mszę. Jak same mówią, uwielbiają 
spotykać się z Panem Bogiem. A jak się wtedy stroją! Wyobraźcie sobie, że 
Neo, mój mały przyjaciel, założył nawet garnitur i adidaski. A Zarina, nasza 
wspólna koleżanka, ubrała się w najlepszą sukieneczkę, choć w niektórych 
miejscach troszkę już przetartą. I nie uwierzycie, do tej fioletowej sukie-
neczki założyła srebrne buciki na małym obcasiku. Wyglądała jak prawdzi-
wa modelka. Wszystkie dzieci były tak wystrojone, jakby szły na wielki bal. 
I bardzo dobrze, bo na spotkanie z Panem Bogiem trzeba się ślicznie ubrać. Ja 
też wyglądałam jak Afrykanka, bo miałam na sobie miejscowy strój. Założy-
łam kolorową sukienkę i równie kolorową chustkę na głowę i razem z dzieć-
mi powędrowałam na Mszę Świętą. A jakie one grzeczne były w kościółku! 
Z uwagą słuchały słowa Bożego, klaskały w dłonie i głośno śpiewały. Po Mszy 
wszystkie wybiegły na plac, gdzie razem się bawiliśmy. Później były owoco-
we lody i wspólne selfie na pamiątkę. Pan Bóg też, z pewnością, bardzo się 
ucieszył, że przyszliśmy do Niego.

Niedziela to wyjątkowy dzień, w którym nie tylko mamy się bawić i odpo-
czywać, ale przede wszystkim spotkać z Panem Bogiem, który nas bardzo ko-
cha. Musimy o tym zawsze pamiętać!
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Wyjątkowy dzień 
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

Dziś, moi Mali Kuchcikowie, przygotujemy smakowity świąteczny serni-
czek. Do jego przygotowania będziemy potrzebować tylko trzech składników. 
Jest bardzo łatwy w przyrządzeniu, więc nie ma opcji, żeby nie wyszedł. Zdra-
dzę Wam, że przepadam za tym ciastem. A zatem włączamy fajną muzyczkę 
i … do dzieła!

             Czego potrzebujemy? 
 3 jajek  125 g białej czekolady  
 125 g kremowego serka (typu creme chease)                                     

Świąteczny serniczek

 Jak to przygotowujemy?
Do garnka z gorącą wodą wkładamy miseczkę z białą czekoladą i uważamy, 

żeby żadna kropelka wody do niej się nie dostała. Czekamy aż czekolada się 
rozpuści. W międzyczasie oddzielamy żółtka od białek. Do białek dodajemy 
szczyptę soli i ubijamy je na sztywną pianę. Do rozpuszczonej, ale przestu-
dzonej czekolady wkładamy serek i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy 
żółtka i miksujemy. Na koniec do masy wykładamy pianę z białek i delikatni 
mieszamy. Przelewamy wszystko do wyłożonej papierem małej blaszki. 

Uwaga, uwaga! Teraz najważniejsza rzecz – serniczek pieczemy w kąpieli 
wodnej. To znaczy, że blaszkę z masą wkładamy do większej blachy wypełnio-
nej do połowy wodą. Pieczemy w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 
170° C, a po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 150° C i pieczemy jeszcze 
ok. 40 minut. Po wyłączeniu piekarnika zostawiamy serniczek przy zamknię-
tych drzwiczkach na kolejne 15 minut. Po wyjęciu studzimy i… 

Smacznego!
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Święta tuż tuż, więc rozrabiaki wzięły się za dekorowanie domu.  
A Ty w międzyczasie do każdego z tych naszych przyjaciół dobierz  

jego cień. Znajdź też szczegół, którego na tym cieniu brakuje.

Na poniższych obrazkach znajdź osiem różnic.

wesołych świąt wesołych świąt
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Czym byłoby Boże Narodzenie bez choinki? Zwierzaki wspólnie zabrały się 
do ubierania świątecznego drzewka. Znajdź, które z nich było najsprytniejsze 

i powiesiło najwięcej bombek, a które powiesiło ich najmniej.
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Dzisiaj  
nauczymy się 
świątecznych 

słówek w języku  
suahili.  

łamigłówkownia
rEdakcja

żarcik

Krzyżóweczka

Ogłaszamy, że WIEWIÓRKOWY KONKURS 
został rozwiązany. Aż 82 wiewiórki 
schowały się w naszej MINI gazetce.

Najbliżej prawidłowej odpowiedzi byli:
FILIP I TOSIA DOBOSZ, GOSIA 

JANKOWSKA, MADZIA KMIECIK, 
THOMAS PINDER, NATALKA ROBAKOWSKA.

Naszym laureatom serdecznie GRATULUJEMY, 
a misyjne pamiątki wyślemy pocztą.

Boz
.
e NarodzeNie – Krismasi

Pierwsza gwiazdKa – Nyota ya KwaNza

oPłateK – KaKi

ChoiNKa – mti wa Krismasi

PrezeNty – zawadi

Chłopiec pyta kolegę:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Trąbkę.
– Mówiłeś, że dostaniesz inny prezent!
– To super prezent! Dzięki trąbce codziennie zarabiam 10 złotych!– W jaki sposób?
– Tata mi płaci, żebym przestał trąbić!
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega i Ewa Zachwieja.
Przy opracowaniu niektórych stron korzystamy z grafik pobranych z freepik.com
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Stulecie urodzin  
świętego Jana Pawła II
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Wakacje  
są  

super!
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Jesień z misjami 

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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Wigilijny wieczór
W pewnym mieście żył chłopczyk o imieniu Diego. Mieszkał w ubogiej chat-

ce z babcią i małym kotkiem. Byli bardzo biedni, ale jednej rzeczy nigdy nie 
brakowało w ich domu: miłości. Babcia nieustannie powtarzała wnuczkowi, że 
w jego serduszku zawsze musi być miejsce dla Pana Boga i dla ludzi.

Był grudzień, a dokładniej wigilia Bożego Narodzenia. Przez cały dzień Diego 
wraz z babcią uwijał się przy pracy. Babcia przygotowywała rybkę na kolację, 
a chłopiec dokładnie sprzątał mieszkanie. Wydawało się, że nawet kotek po-
sprzątał swój kącik.

Późnym popołudniem, kiedy już wszystko było gotowe do kolacji, Diego usiadł 
przy oknie i wypatrywał pierwszej gwiazdki. W pewnej chwili zauważył sie-
dzącego na schodach starszego pana, który prosił przechodzących ludzi o jakiś 
drobny pieniążek lub coś do zjedzenia. Przechodnie jednak zbyt się spieszyli, 
żeby go zauważyć. I wtedy Diego szybko ubrał kurtkę, czapkę i szalik, i wyszedł 
z domu. Podszedł do starszego pana i powiedział:

– Dobry wieczór. Mam na imię Diego i wyczekuję pierwszej gwiazdki. I właśnie 
ją znalazłem. Czy nie zechciałby pan zjeść z nami kolacji wigilijnej?

W oczach starszego pana pojawiły się łzy, ale z radością wstał i poszedł wraz 
z chłopcem do domu. Babcia była niezwykle wzruszona i dumna z postawy 
swojego wnuczka. 

Tego wieczoru kolacja wigilijna była wyjątkowa. I choć nie podano wielu dań 
i prezentów, to jednak było to co najważniejsze – miłość.

Ani Diego, ani jego babcia nie domyślili się, że ten starszy pan był aniołem, 
którego Pan Bóg przysłał z nieba, aby poruszyć ludzkie serca. A może i w Wa-

szym domu w te święta znajdzie się miejsce dla jakiegoś anioła?


