
 Kombonianie
3 (9)   

maj–cze 2018
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Mały misjonarz odwiedza Pana Jezusa



Joł, Joł! Ale jestem szczęśliwy, że znów się spotykamy! I to w tak pięknej scene-
rii, kiedy wszystko wokół kwitnie. Teraz cała nasza redakcyjna ekipa szykuje się 
na wielkie świętowanie Dnia Mamy i Dnia Taty. Najlepszych OSÓB na świecie!

Oczywiście, nie zapomnieliśmy też o Was, Kochane Dzieciaki, i o Waszym 
święcie. Życzymy każdemu i każdej z Was mega pozytywnego nastawienia do 
życia, żebyście codziennie zarażały uśmiechem jak najwięcej osób. A jako mali 
misjonarze czyńcie samo DOBRO.

A co ciekawego znajdziecie w tym numerze? Na pewno tekścik o tym, dlaczego 
tak ważne są odwiedziny u Pana Jezusa. Poznacie też niespodziankę, jaką Mi-
sioNasz przygotował na Dzień Mamy i Taty. A może spróbujcie zrobić ją razem 
z nim. MisioNasz znalazł też czas, by odpowiedzieć na jeden z Waszych liścików. 
A rozrabiaki? Tym razem rządzą w łazience i… same zobaczcie, co tam porobiły, 
bo mnie zabrakło słów! Dani zaś przeżywa w Afryce kolejną przygodę i spotyka 
tam kogoś niezwykłego. Ewka w swojej misyjnej kuchni pichci pewną azjatycką 
przekąskę. A egzotyczny owoc, który dziś poznacie, pochodzi z Meksyku. Na-
tomiast na sam koniec oprócz fajnego opowiadania czeka jeszcze na Was garść 
mega ekstra łamigłówek. Powodzenia, ściskam Was mocno!

brat tomek

Hejka Dzieciaki!
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szkółka  
biblijna

ewa Zachwieja

Odwiedziny u Pana Jezusa 
Ostatnio przed blokiem spotkałam małą Agatkę, która pięknie ubrana, z ma-

łym bukiecikiem w rękach, czekała na rodziców.
– Dla kogo te kwiatki? – zapytałam.
– Jedziemy odwiedzić babcię! To dla niej. I dla niej też mamusia pozwoliła mi 

założyć najpiękniejszą sukienkę!
Nie miałam wątpliwości, że Agatka bardzo cieszy się na te odwiedziny – tyle 

radości było w jej słowach!
W Piśmie Świętym jest taka piękna scena, kiedy Pan Jezus, widząc jak 

uczniowie nie chcą dopuścić do Niego dzieci, mówi zdecydowanie: „Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im”, a potem bierze je na 
kolana i błogosławi.

Także dziś każde dziecko jest dla Pana Jezusa bardzo ważne. Każde przyj-
muje z radością i ogromną miłością. I na każde czeka. A Wy? Czy też cieszycie 
się na spotkanie z Panem Jezusem? Pomyślcie, kiedy Go ostatnio odwiedzili-
ście? Kiedy „wdrapaliście się” na Jego kolana? Dziewczynki, kiedy dla Pana 

Jezusa założyłyście swoją najpiękniejszą sukienkę? 
A Wy, chłopcy, białą koszulę i najlepsze spodnie? Być 
może zapytacie: „Jak to, przecież Pan Jezus mieszka 

w niebie, to jak możemy Go odwiedzić?”. Oczywiście, 
że możecie! On w każdą niedzielę czeka na każde 
z Was w kościele. I przygotowuje dla Was najpięk-
niejszą ucztę, jaką jest Msza święta. To wtedy chce 

do Was mówić i wtedy pragnie Was słuchać. Nie 
pozwólcie Mu dłużej czekać! Ubierz-

cie się pięknie, weźcie do rączki 
bukiecik swoich dziecięcych mo-

dlitw i z radością biegnijcie 
do kościoła. 

tylko pamiętajcie: 
niech tak będzie w każ-
dą niedzielę! Pan jezus 

tylko czeka, by wziąć 
was na kolana i pobłogosławić!
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mały
MisioNasz

ewa gniady

Biedronki, chrabąszcze i motyle razem 
ze mną pozdrawiają Was mile. Już dawno 
z długiego snu się pobudziły i szybciutko do 
pracy zabrać się postanowiły. Z ciepłych 

krajów ptaszki się zleciały, bo głośno poćwierkać sobie chcia-
ły. A ja za Gucia śmiesznie się przebrałem, gdyż jak prawdzi-
wa pszczółka wyglądać chciałem. Wiem, że mali misjonarze tak 
śmiesznie nie wyglądają, ale za to zawsze dobry humorek mają.

Zapewne dobrze o tym wiecie, że jest mnóstwo misiów na świecie. Są misie 
brązowe i białe, są też duże i całkiem małe. Są misie pluszowe, a nawet szklane 
i takie jak ja bardzo kochane. Więc jak tylko to przeczytacie, to mamę i tatę moc-
no ukochacie, bo swoje święta mają i na mocne uściski czekają. Ja coś wyjątko-
wego dla nich mam i bukiecik serduszkowych kwiatów im dam. Fajny pomysł 
nawet miałem, zobaczcie sami, jak zaszalałem. Zieloną karteczkę nożyczkami 
ponacinałem i łodygi kwiatuszków uformowałem. Potem czerwoną karteczkę 
wziąłem i niewielkie serduszka z niej wyciąłem. Na koniec cztery serduszka ra-
zem posklejałem i piękne kwiatuszki dla rodziców już miałem. Mali misjonarze 
rodziców bardzo kochają i swoje serduszka w prezencie im dają.

misionasz was mocno ściska i mówi  
do zobaczyska! 

Bzzzz !
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Witaj Lenko, Moje Skarbeńko!Ale super niespodziankę mi zrobiłaś, bo do liściku malutki notesik włożyłaś. Gdy tylko go zobaczyłem, to aż w górę z radości podskoczyłem. A w środku serduszko malowane było i powiem Ci, że bardzo mnie ono wzruszyło. Mali misjonarze wszak innych kochają i wielką radość zawsze im sprawiają.Schowam na pamiątkę Twój liścik w torebeczkę i przybijam Ci mocno piąteczkę!
MisioNasz

Na liściki odpisuję
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zwierzaki  
rozrabiaki
vaneSa bertoLini

Rozrabiaki nadal są same 
w domu. Po tym, jak prosiaki 
zaopiekowały się kuchnią, 
kaczki postanowiły zająć się 
łazienką. Jak myślicie, czy stado 
szalonych kaczek robiących 
„porządek” w łazience to dobry 
pomysł?
Tym razem Wasze zadanie 
polega na policzeniu wszystkich 
kaczek i znalezieniu poniższych 
fragmentów na dużej ilustracji. 
Powodzenia!
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Szalone kaczki
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BRAT TOMEK BASIŃSKI

Muraho inshuti! Słowa te w języku kinyarwanda znaczą  
Witajcie przyjaciele! Pozdrowiłem Was w tym języku, ponieważ za-

bieram Was w niezwykłą podróż do Rwandy leżącej w samym sercu ogrom-
nej Afryki. Po kilku godzinach jazdy docieramy do niezwykłego miejsca. To 
Virunga z widokami zapierającymi dech w piersiach! Zewsząd góry pokry-
te bujną i zieloną dżunglą. Nie czekając chwili, wyruszamy pieszo w podróż 
przez te wspaniałe, dzikie góry. Po czterech godzinach wędrówki Paul, nasz 
przewodnik, cichutko powiedział: „Tam, tam są!”. I wtedy, kilka metrów od 
nas, nad rzeką ujrzałem cel naszej wyprawy – tajemnicze goryle górskie. 
Przed nami odpoczywała rodzina złożona z dziesięciu osobników. Były 
przepiękne. Niektóre się ze sobą bawiły, inne spały, a jeszcze inne obser-
wowały nas w skupieniu. To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód, 
jakie przeżyłem do tej pory.

WASZ DANI
drodzy Przyjaciele, musicie wiedzieć,  

że goryle górskie żyją tylko w tym miejscu  
na świecie i jest ich jedynie około 880. 
niestety, są gatunkiem wymierającym.  
Pamiętajcie, że musimy robić  
wszystko, co w naszej mocy,  
żeby ratować naszą  
planetę.
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Meksykańska  
    fiesta  

owoce  
świata

weronika Zabawa

Gitara, tkaniny w kolorowe paski, duże kapelusze, wąsy, ostre papryczki. 
Czy wiecie, dokąd dziś zaprowadzą nas te wszystkie rzeczy? Do Meksyku. To 
malowniczy, pełen zabawy i radości kraj. Godzinami mógłbym o nim opowia-
dać, bo jestem Meksykaninem. Nazywam się Awokado Nando. Moim nieod-
łącznym atrybutem jest gitara, z którą wręcz się nie rozstaję. Nie chwaląc się, 
byłem kiedyś znanym meksykańskim artystą-solistą. Podróżowałem nawet 
po świecie i śpiewałem swoje piosenki w różnych krajach. Ale to były czasy…

Dziś opowiem Wam nieco o mojej najlepszej pod słońcem rodzinie! Otóż 
my, awokado, pochodzimy głównie z Meksyku, ale mieszkamy też w Izraelu, 
Hiszpanii i niektórych krajach Afryki, czyli w miejscach, gdzie jest ciepło. Bo 
my kochamy słońce. Aż trudno uwierzyć, ale na całym świecie jest nas około 
118 gatunków. Wiem, wiem, jesteśmy ogromną rodziną i na dodatek jaką war-
tościową. Mimo że urodą nie powalamy na kolana, to jednak drzemie w nas 
ogromna moc. Zawieramy w sobie zdrowe tłuszcze, które są bardzo cenne dla 
człowieka. Nie każdy nas lubi w surowej postaci, dlatego często wykorzystują 
nas do różnego rodzaju sosów, deserów, ciast i kremów. Kochani, uważajcie na 
naszą dużą pestkę, której generalnie nie powinno się jeść.

O jejku, jak już późno! Muszę się z Wami żegnać, bo mam zaproszenie na 
wieczorną fiestę, gdzie gram koncert. A zatem do następnego razu!

WASZ NANDO
Ps. Powiem wam jeszcze, że nasz najbardziej popularny
sos guacamole przygotowywany jest na bazie awokado. 
często dodaje się go do tortilli, ale meksykanie jedzą go 
tak naprawdę do wszystkiego.
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Witam w mojej misyjnej kuchni! Dziś pomaga mi mały kuchcik Yao z Ja-
ponii, gdzie bardzo popularną potrawą jest sushi [czyt. suszi]. Robi się ją 
z ryżu, ryb i innych dodatków. My dziś zrobimy taką polską wersję na słod-
ko, specjalnie dla Was, najmłodszych. A zatem, Kochani Kuchcikowie, ma-
szerujemy do kuchni i zabieramy się do dzieła!

Ewka  
w kuchni

ewa gniady

Szu Pien 

Jak to zrobimy?
 Ryż, płatki, bakalie i miód wrzucamy do miseczki i mieszamy.
 Kubki przecinamy nożyczkami tak, aby został tylko spód o wysokości 1 cm.
 Napełniamy te spody wymieszanymi składnikami i wkładamy do  

zamrażarki na 15 minut.
 Przekładamy jogurcik lub serek do malutkiego pojemniczka.
 Sushi wyciągamy z zamrażarki i delikatnie wykładamy na talerzyk.
  Na koniec myjemy rączki, sprzątamy i już możemy zabierać 

się za szu Pien.

Kochani! Koniecznie spróbujcie jeść sushi  
pałeczkami, maczając je w jogurtowym 
sosie.  smacznego!

Co potrzebujemy?
 garść ryżu preparowanego 

i płatków z ziaren pszenicy 
 łyżkę lejącego miodu 
 garść ulubionych bakalii  

(ja proponuję rodzynki, 
ananasa, banana, jabłko, papaję, morelę, kiwi)

 jogurcik lub serek homogenizowany (np. bananowy, truskawkowy)
 plastikowe kubeczki (200 ml) i pałeczki do jedzenia sushi
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Weronika Zabawa, Ewa Zachwieja.
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Układanka

Ułóż literki z zaznaczonych na zielono pól według kolejności i odczytaj hasło.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

żarciki
Bliźniaki wracają ze szkoły i od 
progu wołają:  

– Mamo, mamo! Wygrałaś 
konkurs klasowy „Czyja mama jest 

najpiękniejsza?”. Wszyscy głosowali na swoje 
własne mamy, a ty dostałaś dwa głosy...

– Sam zjadłeś całą czekoladę i nie 
pomyślałeś nawet o młodszym braciszku?
– Oj, nie, mamusiu, cały czas myślałem, 
żeby nie przyszedł za wcześnie.

zagaDki
Wyrósł przy drodze na jednej 
nodze. Wygląda jak słońce,  

ma ziarenek tysiące?

Jak ten kwiatek się nazywa,  
co słowo „pan”  

w nazwie ukrywa?
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Mały Kubuś bardzo chciał się nauczyć jeździć konno. Jego tato miał  
w gospodarstwie kilka koni i lubił na nich jeździć po okolicy. Kiedy dla 
Kuby nadszedł dzień pierwszej jazdy, chłopiec był bardzo podekscytowany. 
Najpierw tato dosiadł konia, a za nim miał usiąść synek. Pomogła mu w tym 
mama. Kiedy Kubuś był już na koniu, bardzo się przestraszył. Nie wiedział, 
co ma robić.

– Tato, co mam robić? Boję się! – powiedział i zaczął płakać.
– Synku, trzymaj się mnie mocno, a nic ci się nie stanie – odpowiedział tato 

spokojnym i ciepłym głosem.
I tak oto mały Kubuś rozpoczął swoją przygodę z końmi, która trwa już 

kilkanaście lat.
Kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji, ogarnia nas czasem strach.  

Boimy się. Ale wtedy Pan Bóg do nas mówi: Nie bój się! Tylko trzymaj się 
mnie mocno. A nie od dziś wiadomo, że kto trzyma się blisko Pana Boga, 
temu nic złego się nie stanie. 

Tylko się mnie trzymaj 


