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Jezus błogosławi dzieci
„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego.  A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: »Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem 
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego«. I biorąc je w objęcia, kładł na 
nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16).

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” 
(Mk 10,14) – tak niegdyś powiedział 

Pan Jezus do apostołów. To było 
wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus 
kochał dzieci i chciał, aby były blisko 
Niego. Wiele razy błogosławił im, 

a  nawet stawiał je starszym za wzór. 
Mówił, że królestwo Boże należy do 

takich, którzy stają się podobni do tych 
najmniejszych (por. Mt 18,3). Oczywiście 

nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na 
nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny 

być czyste, dobre i  ufne, że powinny być pełne 
miłości” – Jan Paweł II 

Modlitewne promyczki do Serc Jezusa i Maryi
Serce Jezusa przebite na krzyżu, dziękuję Tobie za wspaniałe spędzone 
rekolekcje i  ferie z  Tobą; cieszę się, że zawsze ze mną jesteś, że mnie 
kochasz i nie opuszczasz. Przepraszam za wszystkie przykrości, które Tobie 
wyrządziłam. Kinga

Serce Jezusa, które zostało przebite, które cierpiało za grzechy ludzkie. 
Dziękuję za wspaniałe życie i  za dobro. Przepraszam za złe czyny przeciw 
Tobie. Proszę o wsparcie i zdrowie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Ola

 RyceRskie świętości

MUsZtRA RH

Maryjo, Ciebie Bóg wybrał na matkę Jezusa Chrystusa. Opiekowałaś się Nim. 
Twoje serce miecz przeniknął, gdy Twój Syn umierał na krzyżu. Dziękuję, że 
mną tak się opiekujesz i kochasz. Justyna 

Jezu, dziękuję Tobie, że mogę Cię przyjąć w Pierwszej Komunii Świętej. Wiki 

MUsZtRA RH
Drodzy Rycerze. Pożegnaliśmy drogiego 
nam o. Sylwestra. Dziś patrzy na nas 
z  domu Ojca Niebieskiego. Wierzymy, 
że nas wspiera. Zmarli oczekują od 
nas dalszej pracy i  oczekują, że ich 
nie zawiedziemy. Przed RH nr 1/2015 
– wydanie żałobne – o  o. Sylwestrze,  
w  4. numerze z  roku 2014 były dwa 
zadania dla was: 1) uzyskać odpowiedź 
od braci i  sióstr FZŚ, jakiej mogą 
udzielać nam pomocy do ciekawych 
spotkań braterskich i  2) mieliście 
spisać – aż lub więcej, 99 własnych 
pomysłów na uatrakcyjnienie braterstwa. Rycerze! te zadania będą zawsze 
aktualne, musicie zawsze o nich pamiętać. Zmarły o. Sylwester pragnął, byście 
nabywali wiedzy o św. Franciszku. Zadanie naszej musztry na rok 2015/2016 
to poszukiwanie wiedzy o św. Franciszku. 
Zadanie nr 1: Napisz do redakcji RH i we Franc-notesie przynajmniej trzy 
tytuły książek oraz ich autorów o św. Franciszku.

oPowiADANie
Maryja matką Boga-człowieka

Maryja, Matka Jezusa, i pomyśleć, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Obser-
wowałem ludzi, świat, a Maryja? – myślał Franciszek, idąc do Jakuba. Jaka Ona 
była, jak żyła? Przecież to odpowiedzialność urodzić Syna Bożego i uchronić 
Go, no bo jeśli zło istnieje, a istnieje, bo sam Jezus o tym mówi w Ewangelii, 
to musiało być Jej trudno. Pytania i myśli kłębiły się w głowie Franciszka. Po 
dotarciu do Jakuba Franciszek przedstawił mu swoje pytania. Jakub długo my-
ślał, jego twarz była piękna i jakby zanurzona w jakimś niezwykłym pięknie. Po 
dłuższej chwili, wychodząc z zadumy, odezwał się. – Maryja jest cicha i piękna 
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jak wiosna. Żyła prosto zwyczajnie jak my. Myślę, że Bóg tak Ją ukrywał w jej 
zadaniu, że niewielu żyjących obok poznawało w Niej wybraną przez Boga. Jej 
zadanie było ogromne i aby je wykonać, musiała żyć w ciągłym zjednoczeniu 
z Bogiem, podporządkowując Mu swoją wolę. Myślę, że Jej życie było bardzo 
pokorne. – Jakubie, zastanowiło mnie jedno: powiedziałeś, że Ona jest, nie bar-
dzo to rozumiem? – powiedział Franciszek. – Jezus zmartwychwstał i z czło-

wieczeństwem wszedł 
do nieba. Wcześniej 
tak nie było. W  niebie 
był Bóg i  aniołowie. To 
Jezus wprowadził czło-
wieczeństwo do nieba. 
Kiedy już tam był, za-
brał i  swoją matkę. Oni 
żyją jednak inaczej, niż 
potrafimy pojąć. Mamy 
przez wiarę odkrywać 
Ich obecność w świecie. 
– Jakubie, czemu tylu 
rzeczy związanych z Bo-

giem nie potrafimy pojąć? – Bo to świadczy, że on jest Bogiem. On nas prze-
wyższa, nie dlatego aby być „lepszym”, jak by sugerowało ludzkie myślenie, 
ale aby nas chronić. – Jakubie, tak bardzo chciałbym poznać Maryję. Powiedz, 
jak to zrobić? Mam wrażenie, że Ją znasz. – Proś o Jej ducha i przyjmuj, co 
życie przyniesie, dziękując Bogu za wszystko. Kiedy prosisz Maryję, aby coś 
pokazała, Ona pokazuje siebie. Na tym polega świętych obcowanie. Zarówno 
Maryja, jak i Jezus stoją obok nas i chcą nam pomagać odkrywać Bożą rzeczy-
wistość, która często jest inna niż nasza. Poproś Maryję, wszystko ci pokaże 
w żywej, intymnej relacji z tobą. Ona będzie cię prowadzić i chronić. Jakub 
mówił to z taką miłością i pokojem, że zachwycał Franciszka autentycznością 
i  wiarygodnością. To było kolejne spotkanie, które można było zaliczyć do 
niezwykłych.

s. Dorota

Rekolekcje zimowe RF w Węglówce 2–7.02.2015  
Rekolekcje prowadził o. Tobiasz Kołodziejczyk OFM. Temat rekolekcji brzmiał: 
„Rozpoznanie swego powołania życiowego”. Pokój, dobro, braterstwo, Maryja, 
Jezus – Bóg i Król – to były podtematy rozważań konferencji na każdy dzień. 
W ramach programu rekolekcji odbyły się warsztaty plastyczne i muzyczne 
prowadzone przez opiekunów. W pierwszy dzień pobytu rycerze mieli okazję 
zobaczyć wystrój bożonarodzeniowy w  parafii, uczestnicząc w  Mszy św. 
z wiernymi. Odbyliśmy pielgrzymkę do kościoła MB Anielskiej w Węglówce 
na Górce. Codziennie była okazja na zjazdy z górki na śniegu. Były ognisko 
i  pieczenie kiełbasek w  pięknej zimowej scenerii oraz bal karnawałowy. 
Odbyła się wycieczka do Krakowa. Na Wawelu nawiedziliśmy grób pary 
prezydenckiej śp. Lecha i  Marii Kaczyńskich oraz marszałka Piłsudskiego. 
Po drodze zatrzymaliśmy się przy „smoku wawelskim”, w jednej z piwniczek 
krakowskich wypiliśmy ciepłą herbatkę, dotarliśmy na Rynek krakowski 
i  wstąpiliśmy do kościoła Mariackiego, wysłuchaliśmy hejnału i  zrobiliśmy 
zakupy w  Sukiennicach. W  ostatnim dniu pobytu gościliśmy na rekreacji 
ks. wikarego ze gromadzenia sercanów, który pochodzi z Mołdawii. Księdzu 
proboszczowi Krzysztofowi Ligockiemu SCJ dziękujemy za gościnność 
w domu rekolekcyjnym przy parafii MB Nieustającej Pomocy.
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Z Rycerskiego pamiętnika – dzielenie się wrażeniami z rekolekcji 
zimowych w Węglówce, 2–7 lutego 2015
Na rekolekcjach było fajnie. Zjeżdżaliśmy na sankach z różnych górek ośnieżo-
nych i graliśmy w ping-ponga. A nie podobało mi się chodzenie do obserwato-
rium. Marek

Rekolekcje minęły bardzo wesoło, a moje wrażenia są wielkie. Wycieczka do Kra-
kowa, jak i Kraków mi się spodobał, jak również wędrówka do planetarium i na-
sze ognisko. Konferencje były bardzo ciekawe, lubiłam również szkołę śpiewu z s 
Martyną. Paulina RF

Rekolekcje były bardzo udane i zabaw-
ne. Bardzo mi się podobało i było dużo 
przygód. Julia

Rekolekcje były bardzo udane i weso-
łe, bardzo mi się podobały. Było wiele 
przygód. Wiki

Te rekolekcje uważam za udane i fajne 
– wycieczki były i nowi ludzie. Ola RF

Rekolekcje minęły bardzo fajnie. We-
szliśmy na górę, która miała 904 m 

n.p.m. Na szczycie tej góry było super, 
było tam obserwatorium, gdzie ob-
serwowaliśmy Jowisza i Księżyc, mo-
gliśmy również złapać zasięg komór-
kowy, którego nie było w Węglówce.  
4 lutego było ognisko i piekliśmy jabł-
ka, kiełbaski, chleb, a 5 lutego był bal, 
a 6 ogłoszenie królowej i króla balu. Ja 
zostałam królową balu, a królem Bar-
tek. 7 lutego jechaliśmy do Krakowa. 
Zobaczyliśmy „smoka wawelskiego”, Wawel, Sukiennice i  kościół Mariacki. Te 
rekolekcje były super, nigdy ich nie zapomnę. Kasia

Rekolekcje były zabawne: śmieszne, wesołe, wycieczki ciekawe, było miło. Kinga

Rekolekcje minęły bardzo szybko, lecz było fajnie. 3 lutego byliśmy w planeta-
rium. Długo szliśmy, gdzieś ok. 1 godz., może więcej; bardzo podobał mi się 
Jowisz i Księżyc. Z tej wycieczki dowiedziałam się, że szliśmy 904 m n.p.m., że 
Księżyc nie jest idealnie równy i gwiazda, która jest najbliżej Księżyca, to Jowisz. 
Było ognisko, grillowaliśmy oczywiście kiełbaski i  chlebek, a  nawet ziemniaki 
i jabłka. Był bal karnawałowy, mój brat został królem i moja koleżanka Kasia zo-
stała królową balu. Była wycieczka do Krakowa. Kupiłam sobie smoka kukiełkę 
na sznurkach. Bardzo mi się podobało. Justyna

Rycerskie wieści  

                  ZAPROSZENIE 

Zapraszamy was, Rycerzy św. Franciszka, jak i dzieci, które lubią św. Franciszka, 
na letnie rekolekcje, które odbędą się od 10 do 18 sierpnia  2015 r. w Wiśle-Jawor-
niku. Zapisy u swych moderatorów lub e-mailem: rycerzeswfranciszka@interia.
pl – ilość miejsc ograniczona, zapisy już trwają.

Słowa św. Jana Pawła II niech was prowadzą 
w czas wakacji letnich: „Bądźcie... wysłannika-
mi i  radosnymi świadkami Przyjaciela Jezusa 
w  waszych rodzinach i  wśród waszych towa-
rzyszy, w  miejscach waszych zabaw i  w  czasie 
wakacji, w  tym nowoczesnym społeczeństwie, 
bardzo często smutnym i niezadowolonym”.
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REDAKCJA „RYCERSKIEGO HASŁA”:
o. Tobiasz Kołodziejczyk, Ewa Nicpoń, Danuta Kozik  

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

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów.

RyceRskie wieści

1) Biskup, który stoi na czele Kościoła 
świętego, 

2) Góra, na której Franciszek otrzymał 
stygmaty, 

3) Kolorowy znak przymierza Boga 
z Noem, 

4) Prawdziwa jest jednym z owoców… 
Ducha Świętego,

5) Król, z którego rodu wywodził się św. 
Józef i Pan Jezus,

6) Św. Józef, Maryja i Boża Dziecina to 
najprawdziwsza Święta…

7) Dwunastu najbliższych uczniów 
Jezusa, 

8) Podczas dnia pod powiekami kryje się 
niezwykły film ten, a nosi on tytuł…

9) Kolorowa na wielkanocnym stole

10) Strój zakonny 
11) Jeden z darów Ducha Świętego, nie 

musisz osiągnąć starości, by stać się 
dumnym posiadaczem… 

12) Mieszkał tam Franciszek z braćmi, 
dopóki, jak wieść niosła, nie 
przepędził ich stamtąd wieśniak za 
pomocą osła;

13) Pierwszy współbrat Franciszka,
14) Roztropny sprzedawca, nie żaden 

głupiec – ojciec Franciszka z zawodu 
to…

15) Franciszek chciał nim zostać 
w młodości,

16) Chodźcie, Franciszkową Roślinkę 
wam pokażę.
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Rozwiąż krzyżówkę. Litery w pogrubionych polach utworzą hasło.
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