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Mały misjonarz pomocnikiem Jezusa



To nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. Ja już, co prawda, do szkoły nie 
chodzę, ale doskonale pamiętam, że kiedy tam chodziłem, zawsze chciałem, 
żeby wakacje trwały… krócej. Bo pod koniec bardzo już tęskniłem za przyja-
ciółmi z klasy i niektórymi nauczycielami.

No i przed nami prawie jesień… Wiecie, że to jedna z moich ulubionych 
pór roku? Bardzo lubię drzewa, których liście zmieniają kolory na czerwo-
ne, pomarańczowe i żółte. Poza tym można iść na grzyby. Pamiętajcie jednak, 
żeby do lasu zawsze wybierać się z kimś starszym, najlepiej dorosłym. A jak 
przyjdzie jesienna plucha, to możecie posiedzieć sobie w domu i pobawić się 
z młodszym braciszkiem czy siostrzyczką. Możecie też obejrzeć jakiś ciekawy 
program w telewizji albo poczytać coś fajnego. Ja, oczywiście, zapraszam Was 
do poczytania naszego MINIACZKA.

Tym razem znajdziecie w nim radę, jak zostać pomocnikiem Pana Jezusa. 
Mówię Wam, to wcale nie jest takie trudne. Przeczytacie też, o czym Misio-
Nasz rozmawiał z pewnym misjonarzem z Afryki, a także o Danim, który pod-
czas ostatnich wakacji wylądował na bardzo dziwnej wyspie. Dowiecie się 
ponadto, jak zwierzaki rozrabiaki chciały zrobić pranie oraz poznacie kolejny 
mega ciekawy egzotyczny owoc. Ewka zaś zabierze Was do swojej misyjnej 
kuchni, a nasze króciutkie opowiadanie pokaże Wam człowieka, który potra-
fił rozpoznać ludzi o dobrym sercu. Kochani, nie zapomnijcie też rozwiązać 
kolejnej dawki łamigłówek.

 Jak zawsze uściskajcie 
tych, od których  

otrzymaliście naszą  
MINI gazetkę.

BRAT TOMEK

Hejka Dzieciaki!
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szkółka  
biblijna

Ewa ZachwiEja

Pomocnicy Pana Jezusa  
W Piśmie Świętym ukazana jest taka piękna scena, kiedy Pan Jezus wędru-

jąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, powołuje swoich uczniów. Powołuje, czyli 
zaprasza ich, by poszli za Nim i uczyli się od Niego, i stali się Jego najbliższymi 
pomocnikami. A oni, bez ociągania, udali się za Jego głosem.

Popatrzcie, Pan Jezus do współpracy zaprosił zwykłych ludzi i powierzył 
im bardzo ważne zadania. I wcale nie wybierał najmądrzejszych, najbardziej 
wykształconych czy najstarszych. To niezwykłe, prawda? Ale jeszcze bardziej 
niezwykłe jest to, że również dziś Pan Jezus zaprasza ludzi do współpracy, 
także każdego z Was.

Nieważne ile masz lat czy w której jesteś klasie, Pan Jezus pragnie, żebyś 
także Ty został Jego pomocnikiem. Zapytasz może, ale w czym ja mogę pomóc 
Panu Jezusowi? Jestem przecież dzieckiem, niewiele potrafię, niewiele jesz-
cze wiem… A jednak możesz! Ponieważ pomagać Panu Jezusowi może każdy! 

Wystarczy być przy Nim, słuchać Go i wskazywać innym drogę 
do Niego. Kiedy np. przechodząc z koleżanką lub kolegą obok 

kościoła, poprosisz, żebyście weszli na króciutką modlitwę 
albo umawiając się na niedzielną rowerową przejażdżkę, 

zaproponujesz, byście najpierw poszli razem na Mszę św. 
czy gdy wieczorem poprosisz brata, z którym dzielisz pokój 

o wspólną modlitwę – wtedy zawsze pomagasz Panu 
Jezusowi. Oczywiście, to wcale nie jest łatwe. Stąd 

też jest jeden ważny warunek – dobry 
pomocnik Pana Jezusa najpierw 

sam codziennie na modlitwie pro-
si Go o pomoc, odwagę i mądrość. 

A wtedy On, tak jak kiedyś pro-
stych rybaków nad Jeziorem 
Galilejskim, tak i teraz Ciebie 

uczyni swoim wspaniałym 
pomocnikiem! 

Módl się więc codziennie 
i działaj! Powodzenia!
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Ależ ja bardzo szczęśliwy 
byłem, gdy misjonarza kom-
bonianina na herbatkę zaprosiłem. 
Ojciec Andrzej przyleciał z Mozambiku 

i gawędziliśmy sobie przy okrągłym stoliku. Mój gość słodki-
mi pierniczkami się zajadał i misyjne historyjki mi opowia-

dał. Dowiedziałem się, że ciężko pracuje, bo duży kościół w Afryce buduje. 
Chce, by wszyscy Pana Boga kochali i razem na modlitwie się spotykali. Dzie-
ciaki za nim ciągle biegają i pioseneczki głośno mu śpiewają. W nagrodę różańce 

misyjne dostają i chętnie modlitwy razem odmawiają. Nawet na szyje je zakła-
dają i wielką radość z tego mają.
Z zaciekawieniem wszystkiego wysłuchałem, a na koniec niespodziankę zapla-

nowałem. Ojcu Andrzejowi pomoc obiecałem i skarbonkę z pieniążkami mu ofiaro-
wałem. Przez cały roczek na misje zbierałem i nawet ze słodyczy też rezygnowałem. 
Kilka serduszek z papieru przygotowałem i naszym rówieśnikom w Mozambi-

ku przekazałem. Bo mali misjonarze o nich pamiętają i kochające serdusz-
ka im przesyłają. Misjonarz wyściskał mnie na pożegnanie, bo 
rzeczywiście było to super spotkanie. Ojcu Andrzejowi Filipowi  
DZIĘKUJĘ i modlić się za niego obiecuję.

misionasz mocno was ściska i mówi  
do zobaczyska!

mały
MisioNasz

Ewa gniady

Jupiii
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Filipku i Tosiu!
Wielkie oczka z wrażenia zrobiłem, gdy Wasz wspaniały koszyczek zobaczyłem. Nigdy takiego prezentu nie dostałem, dlatego Wam bardzo podziękować chciałem. Dżemy, miodzik i ciasteczka ze smakiem zjadałem i wszystkich w redakcji pysznościami poczęstowałem. Różyczkę z bibuły też podziwiałem i na pamiątkę ją sobie schowałem.  Za niespodziankę z serduszka dziękuję i pamiętać o Was naprawdę obiecuję! Schowam na pamiątkę Wasz liścik w torebeczkę i przybijam Wam mocno swoją piąteczkę!

MisioNasz

Na liściki odpisuję
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zwierzaki  
rozrabiaki
vanESa BERToLini

Jedna owca, dwie owce, 
trzy owce, cztery… I nadal 
nie śpię. Może dlatego, że 
wciąż wspominam galima-
tias, jakiego narobiły świ-
nie, kaczki, a później kury. 

A teraz jeszcze te owce! 
Wyobraźcie sobie, że całe 
ich stado zdecydowało, że 
zrobi pranie i nieskazitelnie 
wyprasuje ubrania całej ro-
dzinki, która ponoć już nie-
długo ma wracać do domu. 

A jak im to wyszło? Szko-
da mówić!

Pomóżcie im i wśród tego 
rozgardiaszu poszukajcie:

 dwóch misek

 parę butów

 parę rękawiczek

 okularów

 szczotki

 żelazka

A na koniec znajdźcie jesz-
cze trzy owce, które zasnęły 
licząc pozostałe.
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Owcze pranie
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BRAT TOMEK BASIŃSKI

                                             (czyt. 
marhabaan kayf halik). Tak w języku 

arabskim mówi się: Witajcie, jak się macie. 
A dlaczego pozdrowiłem Was w ten sposób? 
Otóż dlatego, że dziś wybieramy się na najbar-
dziej kosmiczne miej-
sce na Ziemi, czyli na 
tajemniczą wyspę o nazwie 
Sokotra. Należy ona do 
państwa Jemen, gdzie 
mówi się właśnie po arabsku.

Kochani, mówię Wam, Sokotra wygląda jak 
planeta z odległej galaktyki zrzucona na Ziemię. 
Pierwsze, co zauważyłem po przybyciu tam, było 
to, że ludzie witają się pocierając nosem o nos. Jakie to 
śmieszne! A wiecie, co jeszcze wydawało mi się niesamowite? Drzewa, 
które wyglądają jak olbrzymie parasole albo kilkumetrowe pęczki ko-
perku. Na te „parasole” miejscowi mówią „smocze drzewa”. Nazywają je 
tak, ponieważ ich żywica ma kolor czerwony. Dawniej wierzono, że to 
krew smoków o magicznych właściwościach. Nigdy wcześniej czegoś ta-
kiego nie widziałem.

A teraz pewna ciekawostka dla chłopaków. Wyobraźcie sobie, 
że przez wiele lat piraci na Sokotrze cumowali porwane 
statki i tam dzielili się zrabowanymi skarbami.  
To może dlatego przez długi czas mało kto 
chciał tam płynąć? Dziś jest coraz więcej 
chętnych, którzy chcą to nieprawdo-
podobne miejsce odwiedzać. Może 
i Wy, moi Mali Przyjaciele, zrobi-
cie to w przyszłości? Napraw-
dę podróż tam to niezapo-
mniana przygoda!

WASZ DANI
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Złote koraliki   

owoce  
świata

wERoniKa ZaBawa

Dawno temu, choć może nie aż tak bardzo, w pięknej i słonecznej Kolum-
bii, słynącej z latynoskich rytmów, ludzie sadzili niezwykłe drzewa. Owocem 
tych roślin były małe, złote koraliki. Wszyscy uważali je za największy skarb, 
który starali się chronić za wszelką cenę. Opiekowano się nim z pokolenia na 
pokolenie, aby miał wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego rozwoju. 

Tak naprawdę te złote koraliki to miechunka jadalna i pewnie głowicie się, 
dlaczego uważne są za skarb? Otóż zawierają one ogromną dawkę witaminek, 
którą można dostarczyć organizmowi. A nie od dziś wiadomo, że witaminki są 
potrzebne i dla chłopczyka, i dla dziewczynki. 

Te złote koraliki świetnie sprawdzają się w roli dekoracji, a na dodatek są ja-
dalne, wooow! Sami więc widzicie, ile plusów posiada ten mały skarb. A skąd 
ja to wszystko wiem? Ponieważ jestem przedstawicielem rodu miechunki 
i nazywam się Hames. Stąd też na ten temat wiem prawie wszystko. W Polsce 
możecie nas spotkać w wielu sklepach. Jeśli tylko nas zobaczycie, to nie 
bójcie się z nami przywitać.

Niestety, muszę już kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie 
i przesyłam mnóstwo kolumbijskiego słońca.

HAMES

ps. a najlepszy z nas jest dżemik. 

9



Ewka  
w kuchni

Ewa gniady

Witam w mojej misyjnej kuchni! Tym razem przygotujemy CIACHA z ja-
błuszek. Niestety, nie wszystkie dzieci na świecie znają ich smak, bo nie 
rosną one w ich krajach albo są tak drogie, że rodzice nie mogą ich kupić. 
My, w Polsce, możemy jeść jabłuszka do woli, tym bardziej, że właśnie 
rozpoczął się na nie sezon! Zatem, Kochani Kuchcikowie, maszerujemy do 
kuchni i zabieramy się do dzieła!

Co potrzebujemy?
 2 średnie jabłka  1 banana  paczuszkę ulubionych herbatników 
(np. owsianych)  kilka suszonych owoców (np. morele, ananasa, ro-
dzynki, żurawinę)

Jak to zrobimy?
 Jabłka kroimy plastikowym nożykiem (lub prosimy o pomoc rodzi-

ców) na cienkie plasterki i usuwamy z nich środek z pestkami.
 Banana (lub może to być inny Wasz ulubiony owoc) kroimy w talarki 

i kładziemy na pokrojone jabłka.
 Pokruszonymi herbatnika-

mi posypujemy jabłuszka 
i położone na nich banany.

 Całość dekorujemy po-
szarpanymi w rączkach 
suszonymi owocami: mo-
relą, żurawiną, ananasem 
i rodzynkami. I gotowe!

 Na koniec myjemy rączki, 
sprzątamy i już możemy 
zabierać się za zdrowe 
i pyszne jabłuszkowe  
CIACHA!  smacznego!

Jabłuszkowe CIACHA
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Zagadka obrazkowa

– Od dziś będziemy liczyli 
na komputerach! – oznaj-
miła nauczycielka.
– Wspaniale! Znakomicie!! 
– cieszą się uczniowie. 
– No to kto mi powie, ile 
będzie pięć komputerów 
dodać dwadzieścia jeden 
komputerów?

Przychodzi do domu Jaś 
i woła: 
– Mamo dostałem piątkę. 
– A z czego? – pyta mama. 
– Jedynkę z matematyki,  
jedynkę z polskiego, 
jedynkę z chemii i dwójkę 
z muzyki. 

żarciki

_la _biera _woce.

_azio _armi _aczki i _urczęta.

_osia _nalazła _ajączka.

_ulka _e _abłko.

_iotruś _isze _iórem.

_taś _zuka _karbów.

W poszczególnych zdaniach w każdym wyrazie 
brakuje takiej samej litery. 
Odgadnijcie je i poprawnie napiszcie zdania.

1 7 8 5 9

Z nazw owoców weźcie po jednej literze, a następnie ułóżcie z nich imię dziewczynki. 
Cyfry z lewego górnego rogu wskazują, którą literę należy wziąć z danego wyrazu.

SZukaMy 

_ _ _ _ _
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Pewien ubogi, niewidomy starszy pan o imieniu Zbysio codziennie stawał 
na rogu tej samej ulicy. Cierpliwie czekał, aż ktoś się zbliży i do jego kapelusza 
wrzuci jakąś monetę albo chociaż kanapkę.

– Jakie to smutne, że nic pan nie może zobaczyć – powiedziała pewnego razu 
Małgosia, która podeszła, żeby podzielić się z panem Zbysiem ciastkami.

– Wiesz, tak naprawdę to ja widzę więcej niż dużo osób myśli. Czasem jest 
tak, że ludzie, którzy mają dobry wzrok, widzą mniej niż ja. Wielu z nich patrzy, 
ale nie dostrzega tego co najważniejsze. A ja nie patrzę oczami tylko sercem. 
Zobacz, kiedy ktoś wrzuci do mojego kapelusza jakąś monetę czy jedzenie, 
słyszę dźwięk i od razu rozpoznaję, jakie ten człowiek ma serce. I podziwiam 
jego piękno. Umiem rozpoznać tych, którzy przechodzą obok mnie i nawet się 
nie zatrzymają, nie pozdrowią. A ty, Małgosiu, dlaczego przechodząc tutaj, 
stale mi pomagasz?

– Bo moja babcia, proszę pana, zawsze wieczorami czyta mi Biblię. I stąd 
pamiętam, że Pan Jezus kiedyś powiedział: „Byłem głodny, a daliście mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście mi pić; przybyszem byłem, a przygarnęliście 
mnie”.

Jakie masz serce? 


