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 RYCERSKA MUSZTRA
Zastanówmy się, jak należy rozumieć słowa: 
„dzieci, które z pomocą pedagogiki...”. Otóż 
dzieci nie mają jeszcze dojrzałej osobowo-
ści i dlatego potrzebują odpowiedniego 
ukształtowania w wielu dziedzinach swoje-
go życia. Dlatego powstała tzw. pedagogika, 
czyli sposób wychowywania, kształtowania 
zachowań fizycznych, emocjonalnych, psy-
chicznych, a nawet duchowych. Rycerze 
św. Franciszka powinni zdawać so-
bie sprawę, że jest im potrzebna pe-
dagogika, a przede wszystkim WŁA-
ŚCIWA – KATOLICKA I FRANCISZ-
KAŃSKA – PEDAGOGIKA, która 

pomoże im dobrze „zmusztrować” swoją osobowość. Tak więc spośród 
wszystkich dzieci na całym świecie przynajmniej Rycerze św. Francisz-
ka nie powinni przeciwstawiać się działaniom pedagogicznym, sto-
sowanym wobec nich przez rodziców, wychowawców, moderatorów.

O. Sylwester

Opowiem wam historię 
powstania czegoś, bez 
czego nie wyobrażamy 
sobie dziś świąt Bożego 
Narodzenia  Wszystko 
zaczęło się w grudniu 
1223 roku. Święty Fran-
ciszek w tym właśnie 
roku szczególnie uczcił 
narodziny  Pana Jezusa. 
Chcąc bardziej przybli-
żyć tę tajemnicę innym, 
polecił znajomemu 
szlachcicowi z miastecz-
ka Greccio przygotować 
na Wigilię grotę, a w 
niej żłób z sianem, oraz 
przyprowadzić owce i 
inne zwierzęta. Kiedy 
wszystko było już go-
towe, bracia zaprosili 
ludzi z okolicznych wio-
sek, aby i oni mogli w 
niezwykły sposób powi-
tać nowo narodzonego Króla. Rozpoczęła się uroczysta Pasterka z udziałem 
bardzo wielu ludzi, którzy otaczali grotę. Ustawiony w grocie żłób stał się tej 
nocy ołtarzem, na którym Jezus rodził się przez słowa konsekracji wypowia-
danych przez księdza. Podczas tej szczególnej Mszy zdarzył się cud. Otóż kie-
dy Franciszek głosił kazanie, przepełnione prawdziwą miłością do małego Je-
zusa, niektórym wydawało się, że widzą Go, jak również gdy Franciszek wziął 
Go ze żłobu i tulił nowo narodzonego Pana.
Kiedy Msza dobiegła końca ludzie wcale nie chcieli wracać do domów, tak 
byli poruszeni i zachwyceni tym, co dla nich oraz Nowonarodzonego przygo-
tował św. Franciszek. Kiedy jednak przyszedł czas powrotu, wszyscy szli pełni 
radości i pokoju, a ci, którzy wcześniej byli skłóceni, wracali pogodzeni. Noc 
wydawała się stawać świtem z powodu wielkiej ilości świec i pochodni, które 
nieśli ze sobą uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia. 
Od tego czasu, za wzorem św. Franciszka, na całym świecie na okres świąt Bo-
żego Narodzenia stawia się stajenki, upamiętniające to wydarzenie, w którym 
mogli uczestniczyć mieszkańcy Greccio.  

br. Radosław

Drodzy Rycerze!  Rycerskie historie

W Nowym Roku - w Roku Wiary, 
dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

życzeń bez miary, pokoju, dobra braterstwa, 
życzą Rycerze Świętego Franciszka, 

a Asystentom FZŚ i RF zdrowia, mocy i siły. 
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 Ref eksje rekolekcyjne

Ja, Paulinka, i Szymon  przychodzimy 
pokłonić się Tobie i prosić Cię o wiele 
misjonarzy, żeby bezdomne, głodu-
jące dzieci nigdy nie zaznały głodu 
i otrzymały dom i opiekę. Prosimy 
o siły dla taty i mamy, dla prababci  
i babci o zdrowie. A dla mnie o siłę 
do nauki i cierpliwość dla nauczycieli. 
Paulinka i Szymon RF

Święta Rodzino! Przychodzę do żłóbka z radością. Jak dobrze, że urodziłeś się 
w Betlejem, że co roku jest Boże Narodzenie. Chcę podziękować za mamę i 
tatę, i siostrę. Proszę Cię, bym zawsze była radosna, bym miała siły do nauki; 
proszę za wszystkich ludzi, by się miłowali. Iwona RF

Kochane Dzieciątko 
Bardzo lubię święta Bożego Narodzenia, bo w domu są wszyscy razem. Naj-
piękniejsza jest Wigilia, jak się modlimy, łamiemy opłatkiem, a potem śpie-
wamy kolędy. Na koniec są prezenty od Ciebie. Ja też chcę Ci podarować moje 
serce. Antek 

Rozpoczęliśmy Rok Wiary  

Od lat dziecięcych towarzyszy nam mo-
dlitwa: 
Wierzę w Ciebie, Boży żywy, w Trójcy je-
dyny, prawdziwy.
Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo my-
lić nie może. 
Zastanówmy się nad  słowami modli-
twy, czy wierzę w Boga żywego, w Jego 
słowa? Jaka jest moja wiara w życiu co-
dziennym. Jakie daję jej świadectwo? 
Czy wierzę, że słowo Boga jest nieomyl-
ne? Święty Franciszek uwierzył w Boga 
i uwierzył Jego słowom, przyjął je oraz 
wprowadził w czyn. Starajcie się iść  za 
jego wzorem, by zgłębiać waszą wiarę.

Czym jest wiara? Na to pytanie starali się odpowiedzieć Rycerze św. Fran-
ciszka:
– Wiara jest dla mnie bezgranicznym zaufaniem Panu Bogu. Prowadzi do 

umiłowania drugiego człowieka. Wiktor RF
– Wiara jest dla mnie bardzo ważna. Jakub RF
– Wiara jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ Jezus za mnie umarł na krzyżu. 

Chcę ją jak najlepiej pielęgnować! Laura RF
– Wiara jest dla mnie miłością do Boga. Justyna RF

SPOTKANIE

W 1917 roku w Fatimie 
trojgu pastuszkom ob-
jawiła się Matka Boża. 
Objawienia fatimskie 
należą do najbardziej 
znanych objawień ma-
ryjnych w historii, a 
ich głównym przesła-
niem jest konieczność 
nawrócenia i modlitwy 
o pokój. 13 paździer-
nika 1917 roku Matka 
Boża ukazała się Łucji, 
Hiacyncie i Francisz-
kowi po raz szósty i 
ostatni. Tego wieczora 
w Fatimie były obecne 
dziesiątki tysięcy ludzi. 
Dzieci jako jedyne wi-
działy Matkę Bożą. Zo-
stały im przedstawione 
trzy tajemnice i Matka 
Boża zniknęła. Nagle po 
Jej zniknięciu przestał 
padać deszcz, oddaliły 
się chmury i ukazało się 
słońce. Zaczęło ono ob-
racać się wokół własnej 
osi i sprawiało wraże-
nie, jakby miało spaść. 

 RYCERSKiE święTośCi
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95 lat później, 13 października 2012 roku, Rycerze św. Franciszka z Opola spo-
tkali się w piękny, słoneczny dzień u rycerzy Kacpra i Mateusza. Z rycerzami 
był także ojciec Justyn Przybyła i s. Krystyna Skrocka. Spotkanie rozpoczęło 
się modlitwą różańcową. Przez całe spotkanie stała figura Matki Bożej przy-
wieziona z Fatimy. Podczas świetnej zabawy rycerze przedstawili misterium 
pt. „Objawienie fatimskie”. Odbyło się to w pięknym ogrodzie, a widownią byli 
rodzice, dzieci i opiekunowie. Na koniec misterium dzieci rozdały widowni 
świece, po zapaleniu których odmówili jedną dziesiątkę Różańca. Po miste-
rium był czas na posiłek i dalsze zabawy. Wielką atrakcją były też gołębie, któ-
re pokazał nam dziadek Kacpra, Mateusza i Filipa – pan Włodek. Mogliśmy je 
trzymać i wyczuwać, jak biją ich serca Po przedstawieniu, świetnej zabawie i 
modlitwie rycerze kończyli swoje spotkanie z radością w sercach.   

Ada RF 

ŚWIĘTOWANIE STRZYBNICKIE 
Od 4 do 7 października 2012 roku z okazji 125. rocznicy istnienia FZŚ w para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzybnicy odbyło się triduum francisz-
kańskie, które prowadził o. Sylwester, asystent wspólnoty. Młodzi Francisz-
kanie i Rycerze św. Franciszka przedstawili misterium ukazujące fragmenty 
z życia św. Franciszka. Swoim świadectwem wstąpienia do wspólnoty FZŚ 
dzielili się moderatorzy RF s. Katarzyna i br. Konrad.
W ostatni dzień triduum po jubileuszowej Mszy św. ze wspólnotami FZŚ, MF 
i RF spotkali się przy stole braterskim zaproszeni goście. 

EWA OFS

15 września 2012 roku rycerze z para-
fii św. Andrzeja Boboli z Wirku wraz  
z Rodziną Franciszkańską wyruszy-
li na pielgrzymkę do Alwerni i Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Podczas spaceru na 
rynku w Alwerni podziwialiśmy drew-
niane zabytkowe domy z podcienia-
mi, wspartymi na rzeźbionych słupach  
z 1791 r., niewielkie murowane domy 
z 1867 roku. Pomodliliśmy się również 
przy kaplicy Przemienienia Pańskiego z 
1860 roku. Piękną aleją kasztanową doszliśmy do sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Miejscowy ojciec opowiedział nam o historii sanktuarium oraz o ob-
razie Pana Jezusa „Ecce Homo”, czczonego jako ikona Miłosierdzia Bożego. 
Po Mszy św., do której służyliśmy w pięknym kościele, po pożarze powoli 
doprowadzanym do dawnej świetności, pojechaliśmy dalej. Kalwaria Zebrzy-
dowska, położona w malowniczym pogórzu makowskim, to nie tylko kościół 
i klasztor, ale również zespół kaplic i kościołów dróżkowych. Historię tego 
sanktuarium przedstawiła nam pani przewodnik w sali audiowizualnej, po-
kazując bardzo piękne przeźrocza. Później udaliśmy się do kościoła, by to, 
o czym usłyszeliśmy, zobaczyć na własne oczy, a przede wszystkim pokłonić 
się Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracji, ucałować 

MiEJSCA KTÓRE wARTo ZwiEDZiĆ       
Rycerskie łaziągi
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 W okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedzisz Dzie-
ciątko Boże i złożysz Mu dar z dobrych uczynków. W 
Dzień Babci i Dzień Dziadka pomodlisz się za nich i zro-
bisz im laurkę. Spotkanie opłatkowe drużyny RF przeży-
wają w łączności ze wspólnotą franciszkanów świeckich.

RYCERSKiE ZADANiA

relikwie bł. Jana Pawła II oraz spotkać się z Maryją w cudownym 
wizerunku. Był również czas na pyszne papieskie kremówki, za-
kup pamiątek oraz pamiątkowe zdjęcie. Ostatnim miejscem na-
szej pielgrzymki był kościół Grobu Matki Bożej w Brodach. Tam 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wróciliśmy do 
autokaru. Na drodze spotkaliśmy pielgrzyma z Francji idącego 
Szlakiem św. Jakuba. Pełni wrażeń, wzbogaceni o duchowe prze-
życia, ze śpiewem wróciliśmy do swoich domów.  

s. Teresa Szołtysik OFS

W ostatni czwartek września przy iskrach ogni-
ska (grilla) wspólnota FZŚ ze Strzybnicy, Mło-
dzież Franciszkańska i Rycerze św. Franciszka 
wraz z o. Sylwestrem i ks. proboszczem Sta-
nisławem w braterskiej jedności spędzili miły 
wieczór franciszkański. Podczas spotkania 
była Mszą św., modlitwa, jak również taniec, a 
wszystko przeżywane w radości. Dołączyli do 
nas rodzice niektórych rycerzy. Wspominali-
śmy ostatnie rekolekcje naszych wspólnot.

RYCERSKiE wiEśCi ze STRZYBNiCY 
(FZś ŁĄCZY PoKoLENiA)


