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Zapomniane 
zabawy



hejka dzieciaki
brat tomek basiński

A ja na to jak na lato, ooo! Tak sobie śpiewam, bo ja po prostu ko-
cham tę porę roku! A skoro ostatnio MisioNasz dość dużo rapuje, to 

dlaczego i ja nie miałbym śpiewać, co nie? W naszej redakcji postanowiliśmy 
dość aktywnie uczcić wakacje. W jeden z weekendów spotkaliśmy się w par-
ku, nieopodal domu Ewki, i wspólnie bawiliśmy się w gry, o których już pra-
wie zapomnieliśmy. Każde z nas przygotowało swoją ulubioną zabawę. I tak 
Ewa i ja graliśmy w paletki. Sylwek, Vanessa i Ewka bawili się skakanką. Oni 
to mieli ubaw, bo Ewka co chwilę się przewracała, haha. Natomiast Domini-
ka z Fernando bujali się na huśtawce. A na koniec wszyscy razem zagraliśmy 
w klasy. Co prawda trochę nam przeszkadzała kurza rodzina, która tam się 
pojawiła, ale rozumiem, że i ona chciała się pobawić.

Życzę Wam wszystkim mega udanych wakacji! 
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Przebaczać jak Józef
Piotrku Drogi!

Piszę do Ciebie, bo właśnie dzisiaj wywołałam zdjęcie, na którym widać, jak 
razem z Szymkiem podajecie sobie dłonie na zgodę. Zupełnie przypadkowo 
udało mi się to uchwycić i wyszło naprawdę fantastycznie! Ten nasz rodzinny 
wyjazd na pewno nie byłby tak udany, gdybyście wtedy z Szymkiem się nie 
pogodzili. Byłam z Ciebie taka dumna, gdy pierwszy podszedłeś do swojego 
starszego brata i go uściskałeś, choć to przecież on zawinił!

I wiesz, co mi to przypomniało? Historię Józefa ze Starego Testamentu (zwa-
nego egipskim – nie tego, który był mężem Maryi, bo to zupełnie inna postać). 
Józef był jednym z dwunastu synów Jakuba. Spośród całej dwunastki to wła-
śnie jego ojciec kochał najbardziej. Starsi bracia bardzo mu zazdrościli tej mi-
łości i dlatego, gdy Józef był młodym chłopcem, zrobili coś naprawdę złego. 
Sprzedali go kupcom z Egiptu, a ojcu powiedzieli, że rozszarpały go dzikie 
zwierzęta. Smutne to, że tak postąpili. Ale Pan Bóg czuwał nad Józefem. Tyle 
niesamowitych rzeczy w jego życiu się wydarzyło! Kiedyś koniecznie musisz 
przeczytać całą tę historię! Najpiękniejsze jest jed-
nak to, że gdy po latach spotkał swoich braci, 
bardzo się wzruszył i wszystko im wybaczył.

Tym bardziej, Piotrku, cieszę się, że Ty już 
wiesz, jak wielką 

radość przynosi 
przebaczenie 
i jestem pewna, 
że nigdy o tym 
nie zapomnisz.

Twoja ciocia
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Tym razem z kolegami rapujemy i fajną 
pioseneczkę Wam przekazujemy. Niech 
wszystkie dzieci te słowa zapamiętają 

i w swoich serduszkach głęboko je schowają.
Joł! Choć w różnych językach świata mówimy, to do wielkiej Bożej rodziny 

należymy. Joł! Choć różny kolor skóry mamy, to przecież wszyscy się kochamy. 
Joł! Choć w różnych krajach mieszkamy, to nasze życie Bogu zawdzięczamy. 
Joł! Choć różnic jest w nas wiele, to wszyscy mamy te same cele. Joł! Pana Boga 
całym sercem kochamy i dobre uczynki dla Niego spełniamy. Joł! Bliźniego 
z dobrocią traktujemy i zawsze szacunek mu okazujemy. Joł!

Wspólne rapowanie kończymy i o jednej najważniejszej rzeczy pamiętać 
musimy. Joł! Choć różnic w nas jest wiele, to Pan Bóg łączy nas wszystkich 
w jednym Kościele.

misionasz wszystkich was mocno ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  JOŁ, JOŁ!  
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pocztunia

Madziu! 
Ależ supcio pomysł miałaś i dawne zabawy nam przypomniałaś. Z pewno-
ścią rodzice Ci o nich opowiedzieli, bo pobawić się razem z Tobą chcieli. My 

też z kolegami w klasy zagramy, a potem pod drzew-
kiem książkę poczytamy. Pozdrów całą rodzinkę 
i zawsze miejcie uśmiechniętą minkę. 
PS. Łapki w górę podnoszę i o mocne uściskanie 

rodzinki bardzo Cię proszę! 
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przyjaciele z nieba
Ewa gniady

José Sánchez del Río
Ponad sto osiem lat temu w meksykańskim mieście Sahuayo urodził się chło-

piec. Na chrzcie św. otrzymał imię José. Miał dwóch starszych braci i młodszą 
siostrzyczkę. Jego rodzice – Maria i Macario – nie byli bogatymi ludźmi, ale 
bardzo wierzyli w Pana Boga. José był dobrym dzieckiem i kochał swoich ro-
dziców. W każdą niedzielę chodził do kościoła i codziennie odmawiał róża-
niec, który był jego ulubioną modlitwą.

Kiedy José miał 11 lat, w Meksyku pozamykano szkoły katolickie, a księża 
nie mogli mówić o Panu Jezusie i odprawiać Mszy Świętych. Groziła im za to 
śmierć. Pomimo niebezpieczeństwa wielu księży nadal sprawowało Euchary-
stię. Również José jako ministrant nie bał się służyć do Mszy. Pewnego dnia 
aresztowano go i wtrącono do więzienia. Żołnierze torturowali go i zmuszali, 
aby wyrzekł się swojej wiary. On jednak tak bardzo kochał Jezusa, że dzielnie 
znosił wszystkie cierpienia. Tuż przed śmiercią wykrzyknął: Viva Cristo Rey!, 
co znaczy Niech żyje Chrystus Król! Po tych słowach oddano do niego strzały. 
Kiedy chłopiec upadł na ziemię, nakreślił na niej znak krzyża i umarł. Miał 
zaledwie 14 lat, a już był gotowy oddać życie za Pana Jezusa.

Dziś jest świętym męczennikiem w niebie i tam wstawia się za nami. 
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Wyzwanie  
z gwiazdka,!
Naśladując José, wykaż się 
odwagą i powiedz swoim 
kolegom i koleżankom, że 
kochasz Pana Jezusa.

Powiedz rodzicom, co po 
hiszpańsku znaczy Viva Cristo 
Rey [czyt. Wiwa  
Kristo Rej]. 

        Pytania
Dlaczego José nazywamy  
jest męczennikiem?

– ponieważ dużo się modlił na różańcu
– ponieważ był ministrantem
– ponieważ tak kochał Jezusa, że  

wolał umrzeć, niż wyrzec się wiary
Jaka była ulubiona modlitwa José?
– Ojcze nasz
– Wierzę w Boga
– różaniec

        Poszukaj
Który papież ogłosił José 
świętym?

Jakie sakramenty przyjął 
chłopiec, zanim poniósł śmierć?

Dowiedz się, kim byli Cristeros 
[czyt. Kristeros]?
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Tekst i ilustracje:  
FErnando        noriEga

Kiedy tylKo lucuś miał czas wolny od nauKi, grał na Komputerze. grał taK długo, aż zaczął wierzyć,  
że jest jednym z bohaterów swoich gier…

droga KsiężniczKo, 
już biegnę zabić 
tego potwora…

jaKiego 
potwora???

… lucuś dziwnie się 
zachowywał.

no tego,  
Który cię 
ataKuje!

ależ to  
nie potwór, 
to latawiec, 

lucusiu.

muszę 
pomóc 

lucusiowi!

i schowała  
jego Konsolę.

gdzie  
moja Konsola? 
co ja teraz 

zrobię?

nie  
przejmuj się.  

chodź,  
pójdziemy pobawić 

się z naszymi 
przyjaciółmi. 
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wszyscy poszli do parKu.

trzy, dwa, 
jeden… 
szuKam!

później 
wspólnie 

przeczytali 
KsiążKę.

i lucuś znów zaczął doceniać Każdy dzień, noc, a nawet miewał pięKne sny.

ale super  
ta KsiążKa!

teraz tylKo od czasu do czasu 
grał na Konsoli i zapraszał benię.

następny 
poziom!

ale fajnie!
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podróże Daniego
      brat tomek basiński

Witajcie, Mali Podróżnicy!
Haiti jest wyspą położoną w samym sercu Morza Karaibskiego. No dobra, 

zajmuje ono tylko połowę wyspy, bo na drugiej leży Dominikana. Pomimo bie-
dy i wielu innych problemów, z którymi borykają się Haitańczycy, są to ludzie 
bardzo przyjaźni i gościnni.

Na północy tego kraju znajduje się miejsce zwane Citadelle La Ferrière. To 
ogromniasta forteca, której budowa trwała chyba z piętnaście lat, a ukończo-
no ją w roku 1820. Wyobraźcie sobie, że po dziś dzień dookoła tej fortecy jest 
365 armat i mnóstwo kul armatnich. Niezwykłe jest to, że nigdy z nich nie 

strzelano, ponieważ twierdza ta ani razu nie zo-
stała zaatakowana.

Żeby ją zobaczyć w całej okazałości, sko-
czyłem na spadochronie. Kochani, mówię 
Wam, widok z góry był niezapomniany!

WASZ DANI
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński
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Nie wiem jak Wy, ale ja odkąd pamiętam, zawsze wyczekiwałem pierwszych 
truskawek. Kiedy w ogródku pojawiała się zielona truskaweczka, wszyscy 
z niecierpliwością czekaliśmy, aż będzie czerwona. A wtedy ten z nas, kto ją 
zerwał, przynosił do domu i kroił na cztery części – po jednej dla każdego. 
Tak rozpoczynaliśmy truskawkowy sezon w naszej rodzinie. Ale, ale… u Was 
w kuchni muzyczka już pewnie gotowa, składniki przygotowane, rączki umy-
te, więc… do dzieła!

Jak to przygotujemy?
Wszystkie składniki wkładamy do lodówki i czekamy aż będą porządnie schło-
dzone. Truskawki myjemy i usuwamy z nich szypułki. Miksujemy je, dodając 
cukru do smaku. Następnie odstawiamy do lodówki. Teraz ubijamy śmietan-
kę, po czym dodajemy serek mascarpone i znowu chwilkę 
miksujemy. Dodajemy wcześniej przygotowany mus 
truskawkowy i delikatnie wszystko mieszamy. 
Naszą masę przelewamy do pojemnika i wsta-
wiamy do zamrażalnika na około 4–6 godzin. 
Po tym czasie wyjmujemy lody do wafelków 
lub pucharków i… Smacznego!
PS. Jeśli chcecie, żeby Wasze lody były mega 
puszyste, to podczas mrożenia co godzinę 
miksujcie około dwóch minut masę lodową.

Lody truskawkowe
Kochani moi, lato w pełni, więc zapraszam Was na zzzzziiiiiiimneeee jak lód...

            Czego  
    potrzebujemy? 
  400 g truskawek  5 łyżek cukru 
(lub więcej, w zależności jak słodkie   
  są truskawki)  200 ml śmietanki 
        kremówki 30%  250 g serka  
         mascarpone  plastikowego    
          pojemnika 1,5 l
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Pewnego dnia w przedszkolu ROZRABIAKOWYM dzieciakom 
pomieszały się kapcie. Policz, ile par kapci ma każdy  
ze zwierzaków.

Na poniższej ilustracji, a także tej obok niej znajduje się dziesięć  
rzeczy, które za nic w świecie nie pasują do tej pory roku.  
Czy potrafisz je odnaleźć?
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Odkryj, która z małpek pierwsza skończy swój owocowy koktajl i dlaczego?

Policz, ile par  
kapci widnieje na obu 

stronach. 
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Mój przyjaciel Aakifa zaprosił mnie do swojej chatki na gorącą herbatkę z ko-
zim mlekiem. Wzięłam dla niego nasze polskie krówki, oczywiście nie te praw-
dziwe tylko cukierki, i poszłam w odwiedziny. Kiedy weszłam do jego glinianej 
chatki, to myślałam, że dostanę oczopląsu. Wszędzie były koraliki koloru kolo-
rowego! Jego mamusia miała na szyi mnóstwo różnobarwnych koralików, któ-

re wyglądały niczym zimowy szalik, 
a w uszach duże, okrągłe kolczyki, ma 
się rozumieć, też z koralików. W rę-
kach natomiast trzymała cieniutką 
żyłkę, na którą nawlekała koralikowe 
pacioreczki, bo właśnie robiła z nich 
różaniec w pięciu kolorach.

Tata również był „kolorowy”, na 
głowie miał opaskę, a na szyi kilka 
wisiorków i to też wszystko z korali-
ków. Aafika powiedział mi, że im wię-
cej mają ich na sobie, tym bardziej są 

bogaci. Jego starszy brat siedział na podłodze i na metalowe druciki nawlekał 
kolorowe koraliki. Konstruował z nich przeróżne zwierzaki. Gdybym chciała 
zliczyć te wszystkie ich koraliki, to chyba musiałbym zostać u Aakifa przez 
cały tydzień.

Na pożegnanie dostałam przepiękną, zrobioną specjalnie dla mnie, korali-
kową bransoletkę w kolorach kenijskiej flagi z napisem „Ewa”, a także misyjny 
różaniec z koralików. Ależ miałam koralikowy „zawrót głowy”. 

Koralikowe wariacje 
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 Policz 
każde ze 
zwierząt, 
a ich liczbę 
wpisz 
w puste 
kwadraty.

Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady, Dominika Karcz, 
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega i Ewa Zachwieja.
Przy opracowaniu niektórych stron wykorzystujemy grafiki z freepik.com i freebibleimages.org
Piszcie na adres: Redakcja MINI Kombonianie: ul. Skośna 4, 30-383 Kraków,
dzwońcie: 12 262 34 68,  piszcie e-mailowo: minikombonianie@gmail.com     
Nasze konto: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999                      ISSN 2543-7526

Liczymy od 0-10 w języku suahili!

0 – sifuri
1 – moja (czyt. modża)

2 – mbili
3 – tatu
4 – nne {czyt. ne}

5 – tano
6 – sita
7 – saba

Mambo!
Cześć!

łamigłówkownia
rEdakcja

8 – nane
9 – tisa
10 - kumi

Na loterii pchła wygrała dużą sumę 
pieniędzy. Wszyscy pytają ją, co zrobi 
z taką wygraną. Na to pchła:
– Jak to co? Kupię sobie dużego psa! 

żarcik

rebus

bu +
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Święty na wakacje
Już od maja Judytka marzyła o wakacjach. W końcu, na początku 
lipca, razem z bratem Pawłem i babcią wybrali się do pobliskiego 

sanktuarium Matki Bożej. Babcia Zosia mówiła, że dobrze jest za-
cząć wakacje od odwiedzin ukochanej Mamy. Zwiedzali sanktu-
arium, kiedy zamyślony dotąd Pawełek wreszcie się odezwał:
– Na ostatniej lekcji religii siostra Gabriela powiedziała, że na wa-
kacje warto wyjechać z jakimś świętym…
– A co to znaczy? – zdziwiła się Judytka.
– No najpierw to musisz go sobie wybrać, potem poznać, coś 
o nim poczytać, trochę się pomodlić… A na początku roku 
szkolnego wszyscy będą opowiadać, z kim spędzili wakacje 
– wyjaśniał chłopiec. – A ja wciąż nie wiem, kogo wybrać…
– Może są jakieś święte babcie? Takie dobre jak ty, babciu? 
– zasugerowała Judytka.

– Nawet lepsze! – zaśmiała się babcia Zosia. – Proponu-
ję, żebyś poczytał o świętej Annie, mamie Maryi i babci 
Pana Jezusa. Na pewno ją polubisz! Jej wspomnienie li-
turgiczne przypada na 26 lipca. Judytka pokiwała głową 
zadowolona i pomyślała, że fajnie by było gdyby każde 
dziecko wybrało sobie swojego świętego na wakacje. 


