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Mały misjonarz wita Pana Jezusa



Bardzo się cieszę, że znów się spotykamy. I to w takim szczególnym czasie. 
My, w naszej krakowskiej redakcji, powoli przygotowujemy się do świąt Bożego 
Narodzenia. Lada dzień każdy z nas weźmie swój lampionik i skoro świt pójdzie 
na roraty. Ja bardzo, ale to bardzo lubię Msze roratnie, a Wy? Nasza redakcyjna 
ekipa postanowiła, że w tegorocznym Adwencie rozpocznie przygotowywania 
do wspólnego kolędowania, a wyruszy zaraz po Bożym Narodzeniu. Dziś jest 
już coraz mniej kolędników, a to przecież piękny polski zwyczaj, o który chcemy 
zadbać. Tak więc Vanesa postanowiła, że będzie aniołkiem, Ewa będzie niosła 
zrobioną przez siebie wielką gwiazdę betlejemską, a Weronika poniesie turo-
nia. Ewka, Sylwek i ja przebierzemy się za Trzech Króli. Będziemy chodzić od 
domu do domu i wspólnie śpiewać Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud! 
Może i Wy zrobicie coś takiego ze swoimi przyjaciółmi? Dlaczego by nie?

Co do naszej gazetki, to trzymacie w dłoniach zimowo-świąteczny numer 
MINI. Tym razem MisioNasz specjalnie dla Was zrobił miniaturową szopkę 
bożonarodzeniową i bardzo chce Wam o tym opowiedzieć. Dani jak zwykle 
w podróży, a znajdziecie go prawie na końcu świata. Ewa natomiast opowie 
o tym, czego nas uczy Pan Jezus, a Ewka znów wszystkich zaskoczy jakimś 
smakołykiem w misyjnej kuchni. Poza tym poznacie kolejny niezwykły owoc, 
a najodważniejsi z Was będą mieli okazję rozwiązać mega łamigłówki. Na ko-
niec zaś, jak zawsze, czeka interesujące opowiadanie, którego bohaterem bę-
dzie pewien święty.

kochani, życzymy każdemu i każdej z was, byście mieli otwarte serdusz-
ka dla Pana jezusa, który przyszedł na świat, aby nas wszystkich zbawić. 
kochajcie Go mocno i zawsze bądźcie blisko niego.

BRAT TOMEK Z EKIPĄ

Hejka Dzieciaki !
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szkółka  
biblijna

Ewa ZachwiEjaCzego nas  
uczy Pan Jezus? 

Kilka dni temu spotkałam chłopca, który ze smutną miną siedział na ławce 
przed kościołem. Nieco wcześniej widziałam go przy ołtarzu, bo jest mini-
strantem. Podeszłam do niego i zagadnęłam: „Widziałam, z jakim skupieniem 
służyłeś dziś do Mszy św., widać, że bardzo kochasz Pana Jezusa!”. A on ze 
smutkiem w oczach odpowiedział: „A ja myślę, że chyba tak naprawdę nie ko-
cham Go”. „Dlaczego tak mówisz?” – zapytałam. „W niedzielę jedziemy z na-
szym klubem sportowym na zawody. Bardzo się ucieszyłem, że trener wybrał 
mnie do reprezentacji, ale zupełnie zapomniałem, że przez to nie będę mógł 
pójść na Mszę św. Jak mogę się cieszyć z zawodów, skoro przez udział w nich 
nie będę na niedzielnej Mszy? Tak mi wstyd...” – rzekł i spuścił głowę. 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby wszystkie dzieci czuły w sercu taki smutek, 
gdy w jakiś sposób zawiodą Pana Jezusa” – pomyślałam, a głośno powiedzia-
łam: „Nawet nie wiesz, jak bardzo Go kochasz! Już samo 
to, że ci przykro i myślisz o Nim, jest największym do-
wodem na twoją miłość do Pana Jezusa. I nie smuć 
się już! Porozmawiaj z rodzicami. W takiej sytu-
acji możesz przecież pójść na Mszę św. w so-
botę wieczorem. A może uda ci się w nie-
dzielę rano albo po zawodach? Na pewno 
znajdziecie najlepsze rozwiązanie, abyś 
kolejny raz pokazał, jak bardzo kochasz 
Pana Jezusa!”.

Tego właśnie nas uczy Pan Jezus  
w Piśmie Świętym, żebyśmy każdego dnia, 
przy codziennych wyborach okazywali 
Mu, że kochamy Go całym sercem. 
A swoich bliźnich – tych których 
znamy i których nie znamy  
– kochali tak jak siebie 
samych. Trudne? Ale 
przecież z Panem Jezusem 
wszystko jest możliwe!
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mały
MisioNasz

Ewa gniady

Biało wszędzie, zimno wszędzie, 
ale wspaniale będzie! Śnieżek so-
bie pada i święta zapowiada. Ja już 
szopkę betlejemską zrobiłem i powiem 

Wam, że troszkę się natrudziłem. Zacząłem od pustej wytłaczanki, ale nie my-
ślcie, że z jajek zrobiłem pisanki. Każdy przecież na pewno pamięta, że to są 
bożonarodzeniowe święta. Sianko zdobyć musiałem, dlatego do prawdziwej 
stajni powędrowałem. Konikom trochę go zabrałem i przy okazji mocno ich 
uściskałem. Potem sklep papierniczy odwiedziłem, gdzie klej, brokacik i ko-
lorową bibułę kupiłem. Wszystko do zrobienia niespodzianki miałem, więc 
szybciutko do pracy się zabrałem. Wytłaczankę farbkami pomalowałem 
i sianko w niej ładnie poukładałem. Małego Jezuska z bibuły skleiłem i na 
sianku delikatnie położyłem. Maryi błękitną szatę zrobiłem, a świętego Jó-
zefa płaszczykiem przyozdobiłem. Cała rodzinka była już w komplecie i to, 
że jest święta, na pewno już wiecie. Gwiazdkę z brokatu na koniec zrobiłem 
i bardzo się tym wszystkim ucieszyłem. A Wy maleńkiego Jezuska pięknie na 
świecie powitajcie i o byciu małymi misjonarzami nigdy nie zapominajcie! 

misionasz mocno was ściska i mówi do zobaczyska! 

Ho, ho, ho!
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Małgosiu! 
Za śliczny portrecik bardzo dziękuję 

i małą artystką Ciebie mianuję. 

Moją babcię, dziadzia i siostrzyczkę 

narysowałaś, a na dodatek 

ślicznie ich pokolorowałaś. Twoim 

rysuneczkiem zachwycony byłem 

i wszystkim wokoło się pochwaliłem. 

Moi koledzy powiedzieli, że taki 

super portrecik też by c
hcieli. 

Wszyscy Tobie BRAWO bijemy 

i podziękować za niespodziankę 

chcemy. Schowam na pamiątkę 

Twój liścik w torebeczkę 

i przybijam Ci mocno 

swoją piąteczkę!

MisioNasz

Na liściki odpisuję
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zwierzaki  
rozrabiaki
vANESA BERTOLINI

Wraz ze zbliżającymi się 
świętami do naszego za-
przyjaźnionego gospodar-
stwa powróciła rodzinka, 
która ostatnimi miesią-
cami podróżowała sobie. 
Żebyście widzieli, jak się 
zwierzaki ucieszyły! Kiedy 
pan Romek razem z żoną 
i synkiem weszli do salo-
nu, zobaczyli przed sobą 
piękną choinkę, którą nie-
które zwierzaki jeszcze 
ubierały. No, ale zwierzaki 
nie byłyby sobą, gdyby nie 
narobiły bałaganu.

Pomóżcie im odnaleźć
 10 czapek św. Mikołaja
 1 okulary
 3 świeczki
 5 jajek
 3 skarpetki
 1 zegarek
 2 cukierki
 2 serduszka
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Idą Święta
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BRAT TOMEK BASIŃSKI

 
Kia ora tātou to po maorysku 

Cześć wam! Pozdrawiam Was w tym języ-
ku, bo tym razem odwiedziłem Nową Zelandię, 

gdzie maoryskim posługują się jej rdzenni mieszkańcy. 
Maorysi to lud o bardzo bogatej historii, która od zarania 

dziejów związana jest z morzem. Niektórzy z Was na pewno 
kojarzą Maorysów z filmem Vaiana: Skarb oceanu. Przyznam się 

Wam, że to jeden z moich ulubionych filmów.
Nowa Zelandia to kraj złożony z dwóch dużych wysp – Północnej 

i Południowej – oraz wielu mniejszych wysepek. Głównym celem mo-
jej podróży była Wyspa Północna, na której znajduje się Waitomo. Od 
chwili, gdy w jednej z książek przeczytałem o tym miejscu, wiedzia-
łem, że prędzej czy później zobaczę je na własne oczy. 

A co tam jest takiego specjalnego? – zapytacie może. Otóż 
w Waitomo znajdują się tajemnicze jaskinie, które zamieszku-

ją maleńkie, magiczne stworzonka i które w ciemnościach 
świecą niczym robaczki świętojańskie, tworząc nad-

zwyczajne widowisko. Mówię Wam, czegoś ta-
kiego jeszcze nie widziałem!

WASZ DANI
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Świąteczna gwiazda   

owoce  
świata

WERONIKA ZABAWA

Choinka, prezenty, bałwan... To wszystko kojarzy się nam ze świętami Bo-
żego Narodzenia. Uwielbiam je! W tym roku razem z moimi przyjaciółmi będę 
pomagała Mikołajowi roznosić prezenty. Ale numer! Święty Mikołaj powiedział 
mi, że dużo dzieci czeka na jego odwiedziny i dlatego potrzebuje pomocników. 
Słyszałam, że i Wy staraliście się być grzeczni… Ale chwileczkę, przecież ja się 
jeszcze nie przedstawiłam. Jestem Krysia Karambola i nieskromnie Wam po-
wiem, choć na pewno już zauważyliście na zdjęciu, że jestem GWIAZDĄ. Pocho-
dzę z azjatyckiej wyspy Jawa, ale ludzie na całym świecie mnie znają i wiedzą, 
jaka jestem smaczna. Na pierwszy rzut oka jestem nieco niepozorna, ale fajnie 
wyglądam w różnych deserach, na przykład w galaretce. Można też mnie wrzu-
cić do sałatki i tam również będę gwiazdą. Moja młodsza koleżanka oznajmiła 
mi, że w jej rodzinie teraz, w okresie jesienno-zimowym, wielu jest przezię-
bionych… Tragedia! A przecież tyle razy jej powtarzałam, że my, karambole, 
mamy tak dużo witaminy C, że ho ho. A jak zapewne wiecie, ta witaminka po-
maga zwalczać przeziębienia. No ale tak to jest, jak się nie słucha starszych. To 
wszystko jest bardzo ważne, ale czuję, że się strasznie rozgadałam. A przecież 
muszę pędzić do Mikołaja, bo święta już tuż tuż!  Pozdrówki!

  KRySIA

Ps. zapomniałam wam wspomnieć, że mieszkańcy jawy i indii nasze 
kwiaty stosują jako przyprawę, a liście jako warzywo. trochę 
to przypomina szpinak. widzicie jakie z nas gwiazdy? 
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Ewka  
w kuchni

Ewa gniady

Kochani Kuchcikowie, witam Was w mojej misyjnej kuchni! Tym razem 
będzie bardzo kokosowo i fasolowo. Przygotujemy piłeczki KOKO. W wie-
lu krajach świata dzieci zajadają się gotowaną fasolą i kokosami. Piją tak-
że mleczko kokosowe. My rzadziej to spożywamy, choć kokos i fasola są 
naprawdę dobre. Dostarczają dużo właściwości odżywczych dla naszego 
organizmu! A zatem, Mali Kuchcikowie, maszerujemy do kuchni i zabie-
ramy się do dzieła!

Co potrzebujemy?
 Pół puszki białej gotowanej fasoli  2 łyżki lejącego miodu  50 ml mleka 
kokosowego  150 g wiórków kokosowych

Jak to zrobimy?
 Fasolę przepłukujemy zimną wodą, wrzucamy do miseczki i dokładnie roz-

gniatamy widelcem na gładką masę.
 Wlewamy mleczko kokosowe, dodajemy miód i mieszamy, po czym doda-

jemy niecałą szklankę wiórków kokosowych. I znów wszystko dokładnie 
mieszamy. Ciasto powinno być gęstawe.

 Resztę kokosu wysypujemy na głęboki talerz.
 Z masy robimy małe piłeczki i obtaczamy w kokosie. Układamy je na tale-

rzu tak, aby się nie zgniotły i odstawiamy do lodówki (nawet na całą noc). 
I gotowe!

 Na koniec pracy myjemy rączki i sprzątamy. A kiedy nasze pyszne piłeczki 
KOKO zastygną, możemy je zjadać.

 Z okazji zbliżających się świąt specjalnie dla Was „wyturlałam” bałwanki 
i ubrałam je świątecznie. smacznego!

Piłeczki 
KOKO 
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Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwie-
rzęta mają w domu. Uczniowie kolejno 
odpowiadają:
– Ja mam psa... 
– A ja kota...
– U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
– A my mamy kurczaka w zamrażarce...

– Tato, czy wiesz, jaki pociąg ma naj-
większe opóźnienie?
– Nie, Jasiu.
– Ten, który w zeszłym roku obiecałeś 
mi na gwiazdkę...

żarciki

Reniferki świętego Mikołaja dostały ekstra czapeczki, ale niestety nie wiedzą,  
która jest czyja. Pomóżcie im rozwiązać tę zagadkę. 

 Święty Mikołaj nie położył prezentów  
pod choinką. Spróbujcie zrobić to za Niego.
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Świąteczny pomysł Franciszka 
Brakowało tylko dwóch dni do Bożego Narodzenia. Franciszek od dłuższego 

czasu zachodził w głowę, jak by tu ludziom pokazać, w jakiej prostocie i ubóstwie 
Pan Jezus przyszedł na świat. Przeszedł się więc po okolicy, jak miał w zwycza-
ju, i podziwiając przyrodę modlił się do Pana Boga. I nagle wpadł na wspaniały 
pomysł.

Następnego dnia z rana wyruszył wraz ze współbraćmi do mieszkańców oko-
licznych wiosek. Poprosił wszystkich, żeby w wigilię Bożego Narodzenia przy-
szli razem ze swoimi rodzinami i zwierzętami do niedaleko położonej jaskini.

Kiedy nadszedł wigilijny wieczór, jaskinia zaczęła zapełniać się gośćmi. Ktoś 
przyprowadził owieczki, ktoś inny osiołka, a ktoś jeszcze woła. Pośrodku Fran-
ciszek ustawił mały żłóbek, który wyścielił słomą i siankiem. Wszyscy śpiewa-
li kolędy i rozmyślali nad tym, jak to Pan Jezus urodził się w podobnej grocie, 
w ubóstwie i prostocie.

O północy Franciszek położył w żłobie figurkę małego Jezuska, a inny z braci 
odprawił uroczystą Pasterkę. Owej wigilijnej nocy jaskinia i las zostały rozświe-
tlone światłem świec i pochodni, a w sercach ludzi, którzy tam byli, zapanowała 
radość i pokój. Tak oto Franciszek pomógł Panu Jezusowi narodzić się w ludz-
kich sercach.

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Był wtedy rok 1223 i św. Franciszek 
w małej włoskiej miejscowości Greccio przygotował pierwszą w historii żywą 
szopkę. Taki to był początek szopek bożonarodzeniowych, które i my po dziś 
dzień możemy podziwiać w naszych kościołach i w naszych domach.


