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Warszawa, 22.03.2014 r. 

Pokój i Dobro! 

 Kochani Rycerze św. Franciszka, jak ten czas szybko 
biegnie. To już 15 lat, jak pod czujnym i kochającym okiem  
o. Sylwestra powstają nowe drużyny. Z racji tego pięknego 
jubileuszu życzymy Wam, abyście nadal z radością otwierali 
się na Ducha Świętego i z miłością dzielili się z innymi 
doświadczeniem żywego Boga. Niech w Waszych sercach 
gości ciągle miłość i radość na wzór św. Franciszka. Niech 
Wam Pan błogosławi na następne lata!

W imieniu Rady Narodowej

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

radna ds. kontaktu z MF i RF

s. Anna Jagosz
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Słuchajcie RyceRze 
opowiadania

o waSzej  
15-letniej hiStoRyji !

Pan Bóg zaplanował, przez swojego Ducha 
Świętego, by spośród wielu wybrać św. Fran-
ciszka z Asyżu na kolejnego Apostoła Pokoju 
i Dobra. Ten z kolei w XX wieku upodobał 
sobie o. Sylwestra Haśnika OFM, naszego 
rodaka. Szepnął mu do ucha i serca, by po-
myślał o dzieciach naszego kraju, by uczynił 
z nich naśladowców św. Franciszka i włączył 
ich do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
Ojciec Sylwester, posłuszny temu natchnie-
niu, założył pierwszą w Polsce drużynę Ryce-
rzy św. Franciszka w Kaletach koło Tarnow-

skich Gór. Stała się ona zaczynem powstawania przy wspólnotach FZŚ innych 
drużyn rycerskich. W swej mądrości Duch Święty podpowiedział mu – do dru-
giego jego ucha – że w kraju św. Franciszka znajdzie zastosowaną już praktykę 
tworzenia i prowadzenia drużyn rycerskich. Opierając się na tym wzorze, o. 
Sylwester ułożył dla naszych polskich warunków i tradycji strukturę i forma-
cję Rycerzy św. Franciszka. Następnie stworzył ogólnopolską Kartę Rycerzy św. 
Franciszka. Z czasem powstała również kadra moderatorów prowadzących te 
drużyny. W zamyśle Bożym było również rozprzestrzenić idee franciszkańskie 
na całą Polskę, więc posłużył się św. Franciszkiem, by ten upatrzył sobie teren 
na pierwsze rekolekcje dla swoich rycerzy. Święty Franciszek, znany już wam 
ze swych wędrówek, chodził i szukał, i wskazał on o. Sylwestrowi miejscowość 
Kocoń koło Żywca, a w niej dom siostry Wandy Siwiec. Pisząc historycznie  
i duchowo, obaj weszli do jej domu,  
a o. Sylwester poprosił ją, by użyczy-
ła domu na rekolekcje dla rycerzy św. 
Franciszka. Ona uczyniła podobnie jak 
Maryja przy zwiastowaniu anielskim, 
w pokorze i posłuszeństwie wyraża-
jąc zgodę. I w ten sposób od 15 lat do 
dziś rycerze razem z kadrą mają tam 
swoją franciszkańską Alwernię. Z bie-
giem lat na szlaku rycerskich rekolekcji 
św. Franciszek odkrył nam jeszcze inne 
miejscowości, takie jak Ślemień, Zbą-
szyń, Las, Częstochowę, Bielsko-Białą, 

Różankę, Kłodzko, Kraków, Olsztyn 
k. Częstochowy, Wisłę. Jubileusz 15. 
rocznicy powstania pierwszej dru-
żyny Rycerzy św. Franciszka, któ-
ry rozpoczął się w Strzybnicy koło 
Tarnowskich Gór, a w drugim dniu 
w Kaletach i zakończył się Koco-
niu, stał się wielkim świadectwem 
Opatrzności Bożej dla FZŚ i dzieci w 
naszej ojczyźnie. Podczas świętowa-
nia każdego dnia odprawiane były 

Msze św. z okolicznościowym kazaniem i różne prezentacje fotograficzne dla 
wzbudzania wspomnień. Razem z kadrą moderatorów RF jubileusz przeżywali 
zaproszeni goście: prowincjał z Panewnik o. Antoni Brząkalik, br. Kanizy, kle-
ryk WSD z Panewnik, asystent Regionu Katowickiego FZŚ o. Tobiasz i probosz-
czowie z parafii: z Kalet ks. Wojciech Ciosmak, ze Ślemienia ks. Tadeusz Augu-
stynek i z Lasu ks. Adam Banasik oraz ks. Adrian z Gliwic, który jako chłopak 
należał do RF. Zagościli do nas lokalna wspólnota FZŚ z Kalet oraz przyjaciele 
z Koconia. W czasie tych 15 lat istnienia RF dołączyli do nas wolontariusze 
– osoby chcące razem z nami tworzyć 
to rycerskie dzieło. Służą nam swoimi 
zdolnościami kucharskimi, muzycz-
nymi, integracyjnymi, artystycznymi. 
Można powiedzieć, że „zarazili się epi-
demią” franciszkańskiej szlachetności 
rycerskiej. Z pewnością kierują się za-
sadą życia wziętą od św. Franciszka: ile 
dla miłości Bożej dasz, tyle otrzymasz, 
a nawet i więcej. Zachęcam wszystkich 
rycerzy, czytających tę oto historyję, by 
nie rezygnowali z obecności w drużynie 

RF, a potem we FZŚ, dla uciech tego 
świata; wytrwajcie w tym swoim po-
stanowieniu wedle zasady: „nie ten 
kto dobrze zaczyna, ale ten kto do-
brze kończy, otrzyma zwycięstwo!”. 
PAMIĘTAJCIE O TYM! Dziękuję 
wszystkim od samego początku aż 
do teraźniejszości za tworzenie i by-
cie w tym, co dał nam Pan przez św. 
Franciszka i o. Sylwestra. 
 

s. Danuta OFS

JUBILEUSZOWA MSZA ŚWIĘTA
Par. pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Ślemieniu

Par. MB Ostrobramskiej o. Sylwester i ks. Adam

Kadra Moderatorów RF
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 Rycerskie łaziągi

Dokonajmy analizy tych słów: 
„i organizacji dostosowanej 
do ich wieku...”. Bardzo ważna 
sprawa! Dostosować do wieku 
całą organizację i formację to 
nie lada sztuka. W obecnej do-
bie życia nawet dzieci uważają 
się za dorosłych. Jaki powód? 
Jest jedno słowo, które charak-
teryzuje całą tę niezdrową po-
stawę u dzieci i młodzieży. To 
słowo brzmi: SWAWOLA! Czy-

li: WSZYSTKO MI WOLNO! Oczywiście jest to diabelska maszyneria mani-
pulacji człowiekiem – szczególnie młodym – aby go zdeprawować. Formacja 
RF jest właściwa! Nie ulega wpływom SWAWOLI, bo uczy dzieci być dziećmi 
– i to jeszcze dziećmi Bożymi, kroczącymi drogami św. Franciszka. Trzeba za-
tem wam, Rycerze, wdrożyć się w tę formację i dostosowywać swoje postawy 
myślowe i działaniowe do tej formacji. JEST ONA DLA WASZEGO DOBRA!!

MODLITWY PRZEZ WSTAWIENNCTWO ŚW. JANA PAWŁA II 
Święty Janie Pawle, prosimy:
– Święty Janie Pawle, pomóż mi szczęśliwie przeżyć Komunię Świętą. 

Mateusz RF 
– Święty Janie Pawle, ogromnie się cieszę, że zostałeś kanonizowany. Proszę 
Cię o to, aby ten rok szkolny pomyślnie się skończył, a wakacje były pełne 
wiary i radości. 

Paulina RF
– Święty Janie Pawle, jutro w naszej parafii są I Komunie Święte, będę na nich 
służył jako ministrant, proszę Cię o wspomożenie. 

Mateusz RF
– Proszę cię, św. Janie Pawle, o pomyślną Wczesną Komunię Świętą mojej 
młodszej siostry Moniki.

Agnieszka RF
– Będę miał kolejny rok mojej posługi jako ministrant; proszę cię, św. Janie 
Pawle, o błogosławieństwo, żebym wytrwał wiele lat w tej posłudze. 

Szymon RF
– Niedługo odbędzie się moja I Komunia Święta; proszę cię, św. Janie Pawle, 
uproś u Boga potrzebne łaski. 

Marzena RF

 RyceRSka MuSztRa

juBileuSzowa RyceRSka GaleRia zdjĘĆ 

 RyceRSkie świĘtości

Kadra Moderatorów RF

ks. proboszcz Tadeusz Augustynek

W par. pw. św. Józefa
JUBILEUSZOWA MSZA ŚWIĘTA w Kaletach
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REDAKCJA „RYCERSKIEGO HASŁA”:
o. Sylwester Haśnik, Ewa Nicpoń, Danuta Kozik 

Materiały do „Rycerskiego Hasła” prosimy przesyłać na adres: 
rycerzeswfranciszka@interia.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów.

1. Cieszymy się z kanonizacji JANA PAWŁA II i JANA 
XXIII. Każdy rycerz zaplanuje 27 czerwca pójście na 
Mszę św., aby podziękować Bogu za tych świętych.

2. Rycerze będą brać udział w nabożeństwie czerwcowym  
i zapiszą swoją obecność w rycerskim franc-notesie.

konkurs 
Polega on na tym, by drużyny rycerskie 
wykonały projekt sztandaru rycerskiego 
dla swego regionu w dowolnej technice. 
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas dnia bra-
terskiego dla RF w sierpniu. 

RyceRSkie zadania

Teraz trwamy przez 50 dni w radości wielka-
nocnej. Pan Jezus Zmartwychwstały ukazuje 
się nam i do nas przemawia przez zasłonę  
w liturgii słowa, w każdej Mszy św., aż do 
Zesłania Ducha Świętego. Święty Franciszek  
z Asyżu też odkrył tę radość, tym bardziej że 
w San Damiano Chrystus przemówił do nie-
go z krzyża. 

RyceRSkie wieści  

20 lipca 2014 roku Ryce-
rze św. Franciszka wraz 
ze swoimi wspólnotami 
FZŚ pielgrzymować będą 
na Jasną Górę. Jest to piel-
grzymka ogólnopolska.        


