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Mały misjonarz kocha Pana Jezusa!



Nie wiem, jak Wy, ale ja jestem ostatnio mega zadowolony. Wszystko bo-
wiem dokoła mówi mi, że wiosna tuż-tuż. W związku z tym całą naszą paczką 
postanowiliśmy wybrać się na małą wycieczkę. Ale było super znów bawić 
się w berka, w chowanego, pograć w piłkę i badmintona. A może i Wy zdecy-
dujecie się na coś podobnego? Jeśli tak, to nie zapomnijcie, proszę, wziąć ze 
sobą MINI gazetki, by podzielić się nią z przyjaciółmi. Może nawet znajdziecie 
trochę czasu, żeby ją wspólnie poczytać?

W tym numerze, jak zwykle, czeka na Was niestrudzony podróżnik Dani, 
a także mały MisioNasz, strona pełna łamigłówek i fajne opowiadanie o ko-
lorowych rozgwiazdach. Nie zabraknie też kolejnej porcji przygód, których 
bohaterami są „Zwierzaki rozrabiaki”, a w szkółce biblijnej dowiecie się, jak 
modlił się Pan Jezus. Na koniec razem z Ewką przygotujecie nie lada smako-

łyki, które przeniosą Was do dalekiej Ameryki Południowej, 
poznacie także smaczny granatowy owoc, który tak 

naprawdę jest czerwony.
Mam ogromną nadzieję, że ten 
numer MINI również Wam się 

spodoba. Dajcie o sobie znać 
i koniecznie uściskajcie tych,  

od których otrzymałyście 
naszą gazetkę.

brat tomek

Hejka Dzieciaki!
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szkółka  
biblijna

ewa Zachwieja

Jak modlił się Pan Jezus? 
Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Rozmowa z Kimś, kto bardzo nas ko-

cha, bo jest samą Miłością… Czas modlitwy dla Pana Jezusa był zawsze czasem 
wyjątkowym. Często, kiedy chciał się pomodlić, szedł w góry lub na pustynię 
i szukał ciszy. Nie chciał, by Mu ktokolwiek przeszkadzał w rozmowie z Jego 
najukochańszym Ojcem, bo przecież chociaż był Bogiem, był też Synem. I jak 
każde dziecko czeka niecierpliwie na powrót taty do domu, bo chce mu opo-
wiedzieć o nowym koledze, o szóstce z matematyki czy rozbitym kolanie, tak 
też Pan Jezus pragnął spędzać czas ze swoim Tatą i opowiadać Mu o wszyst-
kim, co dzieje się w Jego życiu. O czym na przykład? Być może o radości z tylu 
uzdrowionych i nawróconych ludzi, może o smutku, gdy ludzie czynili zło, lub 
nawet o strachu, gdy zbliżał się Wielki Piątek… Jedno jest pewne, Jego modli-
twa zawsze była pięknym spotkaniem Syna z ukochanym Ojcem. Doskonale 
widzieli to uczniowie Pana Jezusa. Stąd też pewnego dnia podeszli do swojego 

Nauczyciela i poprosili: „Jezu, naucz nas tak się modlić”. 
I wtedy On bez wahania nauczył ich tej pięknej modli-
twy, którą dziś zna każde dziecko, „Ojcze nasz”.

Pomyślcie, jaka to wyjątkowa modlitwa, skoro na-
uczył jej sam Pana Jezus! Pamiętajcie tylko, że nie wy-

starczy znać słowa modlitwy „Ojcze nasz”, 
ale trzeba ją odmawiać każdego dnia! 

a czy wy modlicie 
się codziennie 

słowami, których 
nauczył nas  

Pan jezus? 

czy ten czas  
modlitwy jest 
dla was praw-

dziwym czasem 
spotkania z uko-

chanym ojcem, 
który jest w niebie? 
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mały
MisioNasz

ewa gniady

święta są tuż-tuż, a ja doczekać nie mogę się już.  
Do kościółka popędzimy i koszyczek wielkanocny 
poświęcimy. Kilka świątecznych symboli mamy 
i do koszyczka je powkładamy. O baranku koniecz-

nie pamiętamy, bo o zmartwychwstałym Panu Jezusie nie zapominamy. Jajeczko 
i kurczaczek symbolizują nowe życie, więc też do koszyczka wkładamy je pie-
czołowicie. Ja takie symbole sam zrobiłem, sami zobaczcie, jak się natrudziłem. 
Najpierw podusię rozpruć musiałem, bo kuleczek silikonowych ze środka po-
trzebowałem. Baranka nimi obkleiłem i dwa rogi z drucików zrobiłem. Potem 
zapałki bibułą okleiłem i z plasteliny nóżki zrobiłem.

Następnie jajeczko na twardo ugotowałem i później klejem je posmarowałem. 
Potem kolorowymi włóczkami poowijałem i pisaneczkę misyjną gotową mia-
łem. Bo mały misjonarz o kolorach misyjnych pamięta, nie tylko na co dzień, 
ale także w święta! Na koniec żółtą wełenkę kupiłem i puszysty pomponik z niej 
zrobiłem. Sznureczkiem owinąłem, a łapki i skrzydełka z filcu wyciąłem. Oczka, 
dzióbek i nosek uformowałem nożyczkami i śliczny kurczaczek jest już z nami. 
Wszystkie symbole do koszyczka wskoczą i Pana Jezusa mile zaskoczą. Bo mali 
misjonarze Jezusa kochają i świąteczne niespodzianki Mu sprawiają.

ALLELUJA w święta głośno wykrzykujcie i z radością Panu Jezusowi za wszystko 
dziękujcie.

misionasz wielkanocnie was ściska i mówi do zobaczyska! 

Święta,
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witaj, aneczko,  
moja Przyjaciółeczko!Bardzo mnie milutko zaskoczyłaś, że palemkę wielkanocną z bibuły zrobiłaś. Fajnie, że podobne pomysły mamy i razem o świąteczną tradycję dbamy.  Bo mały misjonarz dla Pana Jezusa pracuje i swoje serduszko Jemu ofiaruje.

Pozdrów cieplutko całą rodzinkę, no i oczywiście Martynkę. Schowam na pamiątkę Twój liścik w torebeczkę i przybijam Ci mocno piąteczkę!

Na liściki odpisuję

MisioNasz
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zwierzaki  
rozrabiaki
vaneSa bertoLini

W czasie, kiedy pan 
Romek ze swoją rodzinką 
odpoczywa w górach, 
prosiaczki postanowiły 
„zaopiekować” się 
jego kuchnią. Teraz 
to ich zadaniem jest 
przygotowywanie 
posiłków dla wszystkich 
zwierząt z gospodarstwa. 
No, ale prosiaki jak to 
prosiaki… zostawiły po 
sobie niezły bałagan.

Pomóż im odszukać 
5 śpiących prosiaków 
i kilka przedmiotów 
potrzebnych do 
przygotowania jedzenia:
 1 trzepaczkę
 1 ketchup
 1 wałek do ciasta
 2 drewniane łyżki
 1 deser czekoladowy
 7 szklanek
 4 czapki kucharskie
 4 noże
 10 całych jajek
 1 widelec
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Prosiaczki gotują
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BRAT TOMEK BASIŃSKI

 ¿Hola Amigos! Como estan? [czyt. ola amigos, komoestan]. 
Tłumacząc to z języka hiszpańskiego, znaczy tyle co: Witajcie, przyja-

ciele! Jak się macie? Tym razem zabieram Was do Gwatemali. Pewnie zastana-
wiacie się teraz, gdzie to jest… Powiem Wam, że jest bardzo daleko od nas, bo 
aż w Ameryce Środkowej.

Po wielogodzinnej podróży samolotem wylądowałem na lotnisku, gdzie 
czekała na mnie ciocia Paola z całą rodzinką i niemalże od razu wyruszyli-
śmy w dalszą podróż. Nasz pierwszy biwak rozbiliśmy nad jeziorem Atitlán, 

które – aż trudno w to uwierzyć – otoczone jest ogromnymi 
wulkanami. A widok, uwierzcie mi, Kochani, jest niezwy-

kły! To wtedy po raz pierwszy w życiu byłem świadkiem 
prawdziwej erupcji wulkanu. Oj, bałem się przeraźliwie, 

ale na szczęście znajdowaliśmy się w bezpiecznej odle-
głości. Najpierw ten wulkan straszliwie dymił, a po-

tem zaczął wyrzucać z siebie mnóstwo czerwonej 
lawy. Ciocia powiedziała, że lawa jest bardzo, ale to 

bardzo gorąca i niebezpieczna, bo pali wszystko, 
co spotka na swojej drodze. Pomyślałem sobie, 

że gdybym był strażakiem, to chociaż lawy się 
nie gasi, to mnie może by się udało?

WASZ DANI
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Wybuchowy rockman 

owoce  
świata

weronika Zabawa

,,Mam tę moc, mam tę dobrą moc! La, la, lala”. Czasem lubię sobie pośpiewać, 
bo muzyka mnie relaksuje. Przecież nie bez powodu zostałem gwiazdą rocka, 
a ludzie mówią na mnie „wybuchowy rockman’’. Ale tak naprawdę nazywam 
się Benek i należę do granatów, owoców oczywiście! Częściej jednak posługu-
ję się ksywką, bo stwierdziłem, że bardziej do mnie pasuje. Zresztą spójrzcie 
na mnie i na mojego irokeza. Aktualnie ze swoim zespołem jestem w trasie 
koncertowej po Azji Zachodniej. Później zamierzamy odwiedzić Kaukaz i Pół-
wysep Indyjski. Przy tej okazji odwiedzimy naszych bliskich, ponieważ są to 
tereny, z których my, granaty, się wywodzimy. Osobiście bardzo mnie cieszy, 
że dziś znajdziecie nas również w wielu innych państwach. Dlaczego? A dlate-
go, że jesteśmy przydatne w kuchni, w medycynie, a nawet w przemyśle włó-
kienniczym. W niektórych krajach tworzą z nas przepiękne dekoracje. Bardzo 
dużo ludzi lubi nasz sok, który ma w sobie mnóstwo witaminek. ,,Witaminki, 
witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…’’.

No dobrze, Kochani Fani, muszę się już z Wami pożegnać. Wieczorem mamy 
jeszcze jeden koncert i musimy trochę poćwiczyć. Pozdrawiam Was serdecz-
nie i przesyłam nieco cieplutkiego słoneczka do Polski. Joł!

BENEK

Ps. jestem ciekaw, czy zdołalibyście policzyć wszystkie  
moje ziarenka, zanim je zjecie…

9



Witam w mojej misyjnej kuchni! Tym 
razem zaprosiłam przesympatycznego 
kuchcika z Ekwadoru o imieniu Jesus 
[czyt. Hesus] Gabriel. Zrobimy dziś 
wspólnie największe przysmaki tego 
południowo-amerykańskiego kraju  
– żółwia z Wysp Galapagos oraz  
„robale” czontakuro, które uwielbiają 
Indianie z amazońskiej dżungli. 
A zatem, Mali Kuchcikowie, maszeruje-
my do kuchni i zabieramy się do dzieła!

Co potrzebujemy?
 połówkę brzoskwini z puszki  pianki cukrowe  kawałeczek czekolady 
 kilka dużych winogron   pięć wykałaczek

Jak to zrobimy?
 Pianki cukrowe nabijamy na wykałaczki i tak przytwierdzamy do po-

łówki brzoskwini, aby utworzyły cztery nóżki i główkę. Oczka, nosek 
i pyszczek robimy z roztopionej czekolady. Jedną z pianek kroimy na 
cienkie kawałeczki i układamy z nich żółwiową skorupkę.

 Winogrona nadkrawamy w czterech miejscach i jedną z końcówek  
maczamy w rozpuszczonej czekoladzie.

 UwaGa: Koniecznie poproście kogoś starszego, aby pomógł Wam roz-
topić czekoladę, a także pokroił piankę i winogrona. Możecie spróbo-
wać zrobić to sami, ale pod warunkiem, że skorzystacie z plastikowego  
nożyka.

 Na koniec myjemy rączki, sprzątamy i już możemy zabierać się do jedze-
nia brzoskwiniowego żółwia i winogronowych „robali”. smacznego!

Ewka  
w kuchni

ewa gniady

Indiańskie czontakuro 
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Weronika Zabawa, Ewa Zachwieja.
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LABIRYNT

Pomóż kurczaczkowi wrócić do swojej mamy i zbierz po drodze 8 jajeczek.

żarcik
– Jeśli dam ci dwa koty i cztery psy, to ile razem 
będziesz miał zwierząt? – tata pyta synka.
– Dziewięć!
– Jakim cudem dziewięć!? – denerwuje się 
ojciec.
– No przecież już mam żółwia, królika i papugę!

Hasło: FERIE ZIMOWE
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali 
i fajne nagrody wylosowali: Gosia 

Jankowska, Gabrysia Kaszucka 
i Jadzia Majewska.

Małym zwycięzcom 
GRATULUJEMY. 

REBUS

LIWKA         IÓD                     KREDK                               UZIK       GLOB

ZWONEK            KOT            UTA           RUSZKA              AUTOB

Rozwiązanie 
krzyżówki

Misia  
z gumeczek 
wygrał Filip 

Dobosz.
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Na morzu rozszalała się przerażająca burza. Kiedy po kilku godzinach uci-
chła i wody się uspokoiły, na piasku pozostało mnóstwo różnokolorowych 
rozgwiazd. Wyrzuciły je tu ogromne fale szalejące podczas burzy. Na plażę 
przyszło wielu ludzi, żeby podziwiać to niezwykle barwne zjawisko. A bez-
radne rozgwiazdy, pozbawione wody, leżały na piasku prawie nieruchome. 
Powoli umierały...

Wśród zebranego tłumu była też mała dziewczynka, która przyszła z tatą. 
Miała na imię Lenka. Kiedy wszyscy z zachwytem wpatrywali się w tysiące ko-
lorowych rozgwiazd, ona zdjęła buciki i podbiegła bliżej wody. Swymi małymi 
rączkami chwyciła dwie z nich i szybko wrzuciła do morza. Potem zawróciła 
i znowu wzięła dwie rozgwiazdy. Widząc to, jeden z mężczyzn zawołał:

– Dziecko, co ty robisz?
– Wrzucam rozgwiazdy do morza, bo inaczej wszystkie zginą – odpowie-

działa, nie przerywając pracy.
– Ale tutaj są ich tysiące, nie uratujesz wszystkich – zawołał mężczyzna.
Lenka pochyliła się i wzięła do ręki kolejną rozgwiazdę.
– A jednak tę uratowałam – zawołała wrzucając ją do wody.
Mężczyzna przez chwilę milczał, a potem pochylił się i podobnie jak Lenka 

zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. W ślad za nim poszły inne 
osoby. Po paru minutach było ich 50, potem 100, aż w końcu wszyscy tam obec-
ni zrobili to samo. I w ten oto sposób uratowano wszystkie leżące na plaży 
rozgwiazdy.

Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy zrobić więcej dobra! 

Rozgwiazdy 


