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 MUSZTRA RH 12
Rozważajmy dalej, jak kształtuje się formacja 
dla „dzieci, które z pomocą pedagogiki...” będą 
tworzyły ruch Rycerzy św. Franciszka. Wyjaśnię 
to na przykładzie św. Franciszka. Kiedy jako 
chłopiec przychodził do swojego ojca, to zawsze 
był wysłuchiwany. Kiedy przychodził do swojej 
mamy, też zawsze był wysłuchiwany. Dlaczego?... 
Ponieważ jego rodzice znali się na wychowywa-
niu dziecka! Stosowali odpowiedni sposób po-
dejścia do niego jako młodziutkiego człowieka, 
potrzebującego ze strony starszych odpowied-
nich zachowań. Dzięki tym sposobom ich syn 
czuł się kochany, potrzebny, wartościowy. 

Aby więc formacja franciszkańska spełniała te same warunki dla dzieci – 
przyszłych Rycerzy św. Franciszka – powinna być, I JEST! wspomagana pe-
dagogiką dziecięcą, czyli wiedzą o kształtowaniu osobowości dzieci, aby były 
szczęśliwe w życiu! I PRZY ŚW. FRANCISZKU!

 Dla iluż dzieci w dziejach Kościo-
ła Eucharystia była źródłem duchowej 
siły, czasem wręcz bohaterskiej! Jakże 
nie wspomnieć na przykład tych świę-
tych chłopców i dziewcząt z pierwszych 
wieków, jeszcze dzisiaj znanych i czczo-
nych w całym Kościele? Wystarczy tu 
przypomnieć św. Agnieszkę, która żyła 
w Rzymie, św. Agatę, umęczoną na Sy-
cylii oraz św. Tarsycjusza – chłopca, 
którego słusznie można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż wolał po-
święcić życie niż oddać Pana Jezusa, którego przenosił pod postacią chleba.
 I tak, poprzez wieki aż do naszych czasów, nie brak dzieci, nie brak chłop-
ców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Tak jak w Ewange-
lii Pan Jezus okazuje im szczególne zaufanie, tak również Jego Matka Maryja 
w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski. 
Przypomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z La Salette, czy też już 
w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy.
 Wspomniałem wam wcześniej o „Ewangelii dziecka”: czyż nie doczekała 
się ona w naszym stuleciu szczególnego wyrazu w duchowości św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus? Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często 
właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła 
i ludzkości. Wymieniłem tutaj tylko niektóre dzieci, powszechnie znane, ale 
jest jeszcze wiele innych! Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z nimi troską 
o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modli-
twę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla 
dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do 
Boga tak, jak czynią to dzieci. 

Jan Paweł II, z Listu do dzieci 
Watykan, 13 grudnia 1994 r.

 Rycerskie świętościNiech w święto radosne paschalnej Ofiary
skadają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Rycerzu, Ty powiedz, coś w drodze zobaczył? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały 
doświadczył.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 
prawdziwy, o Królu Zwycięzco, bądź nam  
miłościwy.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 
OOGÓLNOPOLSKIEJ DRUŻYNIE ŚW.FRANCISZKA 

ORAZ KADRZE MODERATORÓW RF
ŻYCZĘ, ABY MOC ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

OŻYWIAŁA KAŻDĄ MARTWOTĘ WASZEGO ŻYCIA
O. SYLWESTER HAŚNIK 

ASYSTENT NARODOWY RF

Jednym z elementów zbroi rycerskiej jest tarcza. Rycerz 
bez tarczy nie ma obrony przed atakiem przeciwnika.  
W Piśmie Świętym są słowa: „Zawsze miejcie tarczę wiary, 
dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste poci-
ski Złego” (Ef 6,16). Tarczę otrzymujesz również przy pa-
sowaniu na rycerza: „Rycerzu przyjmij tarczę jako znak 
obrony przed złem i obrony wiary katolickiej. Pamiętaj  
o tarczy wiary, by mieć ją przez całe swoje życie”. 

Rok Wiary – cd..
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Swoją refleksją wiary podzieliła się Magda RF:  
– Wiara to znaczy, że w coś wierzymy. W to, że Bóg nas 
kocha i nas nie opuści. Wierzymy w to, że Jezus powróci, 
by nas zabrać do nieba. Wierzymy w to, że kiedyś wszyscy 
zmartwychwstaniemy. Niech nas wiara nigdy nie opuszcza.                                                                                                             
Zachęcamy do dzielenia się, czym jest wiara dla was, co 
znaczy wierzyć. Jeśli w tym roku przystąpiłeś do I Komu-
nii św., podziel się tą radością i przeżyciem przyjęcia Pana 
Jezusa do swego serca. Piszcie na adres redakcji.

ZIMOWISKO FRANCISZKAŃSKIE DLA RYCERZY ŚW. FRANCISZKA 
I MŁODYCH FZŚ REGIONU LUBLINIECKO-TARNOGÓRSKIEGO 

Tegoroczne rekolekcje 
odbyły się od 10 do 15 
lutego br. w Bielsku-
-Białej-Lipniku, w Ar-
chidiecezjalnym Domu 
Caritas. Opiekę ducho-
wą pełnili o. Roger i br. 
Kanizy. Tematyka reko-
lekcji dotyczyła zjawiska 
wiary i jej przeżywania. 
Ojciec Roger w kon-
ferencjach tłumaczył 

obrazowo, co to jest wspólnota wiary w rodzinie i wspólnota wiary zwana 
Kościołem. Przestrzegał, że odejście od wspólnoty wiary jest niebezpieczne 
i może spowodować śmierć duchową. Mówił również, jakim bogactwem dla 
wiary Ludu Bożego są sakramenty święte i wspólnota Kościoła katolickiego. 
Organizatorem rekolekcji była s. Danuta FZŚ, kierownikiem s. Małgorza-
ta z Opola. Ponadto o. Roger czuwał nad grupą RF, a br. Kanizy nad grupą 
młodzieży FŚ. Sprawy organizacyj-
ne należały do s. Katarzyny FZŚ i s. 
Leokadii FZŚ. Rekolekcje każdego 
dnia rozpoczynały się i kończyły 
modlitwą prowadzaną przez rycerzy. 
Każdego dnia była Msza św. w kapli-
cy domu rekolekcyjnego. Wyjątkiem 
była Msza św. odpustowa ku czci św. 
Walentego w tej parafii. W święto MB 
z Lourdes w kaplicy odbyło się nabo-
żeństwo lurdzkie.

W tzw. ostatki mieliśmy zabawę przebierańców. Na zajęciach manualnych, 
które prowadziła s. Małgosia, robiliśmy kotyliony i drobne upominki. W Śro-
dę Popielcową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Ponadto byliśmy na 
wycieczce w Bielsku-Białej, zwiedzając zamek  książąt Sułkowskich. Na reko-
lekcjach odwiedziły nas siostry zakonne De Notre Dame. Dzieliły się z nami 
doświadczeniem życia zakonnego, opowiadając o charyzmacie zgromadze-
nia. Miłą niespodziankę w dzień św. Walentego zrobili nam bracia ze wspól-
noty młodych FŚ. Rycerki otrzymały wspaniałe róże. Rekolektanci brali udział  
w spacerach, w pogodnych wieczorach, oglądali filmy o tematyce religijnej, na 
przykład o objawieniach w Lourdes i św. Janie Bosko. W ostatni dzień poszli-
śmy jeszcze na spacer i odwiedziliśmy dom zakonny sióstr De Notre Dame. 

Dziękujemy za wsparcie finan-
sowe wszystkim darczyńcom, a 
szczególnie Radzie Narodowej 
FZŚ. Dziękujemy prowadzącym 
rekolekcje: o. Rogerowi i br. Kani-
zemu oraz kadrze moderatorów. 
Dziękujemy księdzu dyrektorowi 
domu Caritas za gościnność i tro-
skę, a kuchni za domowe obiady.

s. Katarzyna Mazur OFS,
radna ds. MF i RF Regionu  

Tarnogórsko-Lublinieckiego
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Razem z Rycerzami św. Franciszka przeżywali swoje 
rekolekcje młodzi franciszkanie świeccy. Ich plan re-
kolekcyjny był inny niż rycerzy. Dzień rozpoczynali i 
kończyli modlitwą z liturgii godzin. Brat Kanizy pro-
wadził dla nich konferencje o wierze: 

1) Wiara a ty? 2) Nerwowo szukam. 3) Szok – wiara 
jest skarbem. 4) Jestem szaleńcem, wybieram wiarę. 5) 
Wiara we wspólnocie. 6) Wiara wymaga odwagi. 

Uczestniczyli we Mszy św. trydenckiej. Spędzali czas 
na spacerach, zwiedzając okolice Lipnika. Razem  
z br. Kanizym zobaczyli film pt. „October Baby’”.  
W jedności franciszkańskiej z rycerzami brali udział 
we wspólnych posiłkach, Mszach św. i pogodnych 
wieczorach. Również w wycieczce do zamku w Biel-
sku i spotkaniu z siostrami De Notre Dame. 

Z obserwacji pobytu na tych rekolekcjach nasunęła mi 
się taka refleksja. Młodzi FZŚ wykazali się tworzeniem 
jedności wspólnoty, troską braterską o uczestników 
rekolekcji, a duchowym rozwojem wiary i modlitwy 
dali przykład rycerzom, czym jest powołanie do fran-
ciszkańskiej wspólnoty, mianowicie: że droga rycerska 
nie kończy się na etapie bycia rycerzem, ale należy ją 

rozwijać ku dalszej przynależności we FZŚ. Do takiej postawy przygotowujemy 
się wcześniej przez swoją pracę, naukę i formację franciszkańską we wspólnotach. 
To, co czasem  wydaje się nam niewidoczne, owocuje szczególnie wtedy, gdy Pan 
nas posyła do ludzi. Dlatego warto przez cały czas się uczyć, rozwijać duchowo, by 
w najmniej oczekiwanej chwili być przygotowanym. Pan Jezus wie, kiedy i kogo 
posłać, aby się posłużyć człowieczymi talentami i darami Ducha Świętego. Tylko 
od nas zależy, jak my się do tego odniesiemy. W życiu jest wiele sytuacji, na które 
nie jesteśmy przygotowani, ale to tylko pozory, bo już uprzednio Duch Święty nas 
uzdalnia do zrealizowania sytuacji. „Pamiętajmy, że my o tym zapominamy!”. Ojcu 
Rogerowi i młodym franciszkanom świeckim dziękuję za udział w rekolekcjach, na-
tomiast br. Kanizemu za opiekę nad grupą i pokorne posługiwanie.  

s. Danuta Kozik OFS

Historyje rekolekcyjne młodych franciszkanów świeckich

LIST MAGDY DO DZIECI

Pan Jezus żyjąc na ziemi, miał – tak samo jak wy, 
drogie dzieci – swoich rodziców. Wasi rodzice 
również mają swój dzień w roku, w którym obcho-
dzą swoje święto – to DZIEŃ MATKI I DZIEŃ 
OJCA. Z okazji tych świąt prezentujemy rysunki 
rycerzy, którzy w ten sposób dziękują rodzicom.

DRODZY RÓWNIEŚNICY 
Gdy Pan Jezus był malutki, nigdy nie próżnował.  
To z Maryją, to z Józefem wciąż pilnie pracował.     
To piłował, to heblował, to wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drewno i gwoździe przybijał.

Rycerze! Bądźcie zawsze pełni radości z życia. Speł-
niajcie swoje najskrytsze marzenia! Cieszcie się 
nawet z najmniejszych upominków, bo niektórzy 
nawet tego nie doceniają. Musicie wiedzieć, że Bóg 
was kocha i rodzice też was kochają! Mamy prawo 
do miłości i do wychowania w wierze katolickiej.

Magda RF, lat 12

       
Rycerskie łaziągi

RYCERZOM Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZĘ 
RADOSNEGO PRZEŻYWANIA SWOICH LAT  

DZIECIĘCYCH, BY WZRASTALI W SWOEJ WIERZE  
I MIŁOŚCI DO JEZUSA ORAZ WSZYSTKICH  LUDZI.  
NA TEN ROZWÓJ DUCHOWY WAS BŁOGOSŁAWIĘ 

O. SYLWESTER HAŚNIK,
WASZ ASYTENT NARODOWY 

 Z Rycerskiego KUFRA Familijnego 



8

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. Rycerze, w ramach możliwości, będą brać udział w nabożeństwach majowych. 
2. W uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja – pomodlą się za ojczyznę. 
3. Pamiętając o rodzicach w dniu ich świąt, zrobią im niespodziankę i pomodlą 

się za nich.

RYCERSKIE ZADANIA

KRZYŻÓWKA

1) Rekolekcje zimowe dla RF z Regionu Opolskiego od-
były się (od 27 stycznia) w Koconiu k. Ślemienia, a dla 
regionów Katowickiego i Tarnogórsko-Lublinieckiego 
w Bielsku-Białej-Lipniku od 10 do 15 lutego br.

2) 22 czerwca w Katowicach-Panewnikach odbędzie się 
spotkanie braterskie dla RF. 

3) Ogólnopolskie rekolekcje dla RF odbędą się od 14 do 
22 lipca 2013 roku.

RYCERSKIE WIEŚCI 

 1. … Chrystus
 2.  Mama Pana Jezusa i nasza
 3.  „Roślinka” św. Franciszka (św. … z Asyżu)
 4.  Święty Biedaczyna z Asyżu   
 5.  Franciszkański krzyż
 6.  Jej rok obchodzimy właśnie w Kościele
 7.  Znaki męki Pana Jezusa, jakie otrzymał  

św. Franciszek na dłoniach, stopach i boku
 8.  Z nią zanosimy koszyk do poświęcenia  

w Wielką Sobotę
 9.  Zły uczynek, wyznajemy go przy spowiedzi
 10.  Zaczyna się 21 marca
 11.  W nim potrawy do poświęcenia na Wielkanoc
 12.  Wielka… – dzień przed Wielkanocą
 13.  Na przykład przy żłóbku lub Bożym grobie
 14.  Kolorowe jajka wielkanocne
 15.  Zdarza się raz na tydzień, jest wolna i każda jest 

małą Wielkanocą
 16.  Z nich była korona, jaką miał Pan Jezus  

podczas  męki 
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KRZYŻÓWKA  

        1…         Chrystus 

2.        Mama Pana Jezusa i nasza 
3 „Roślinka” św. Franciszka (św. … z Asyż) 
4 Św. Biedaczyna z Asyż 
5 Franciszkański krzyż 
6 Jej rok obchodzimy właśnie w Kościele 
7 Znaki męki Pana Jezusa, jakie otrzymał św. Franciszek na 

dłoniach, stopach i boku 
8 Z nią zanosimy koszyk do poświęcenia w Wielką Sobotę 
9 Zły uczynek, wyznajemy go przy spowiedzi 
10 Zaczyna się 21 marca 
11 W nim potrawy do poświęcenia na Wielkanoc 
12 Wielka… - dzień przed Wielkanocą 
13 Np. przy żłóbku lub Bożym Grobie 
14 Kolorowe jajka wielkanocne 
15 Zdarza się raz na tydzień, jest wolna i każda jest małą 

Wielkanocą 
16 Z nich była korona, jaką miał Pan Jezus podczas  męki  

 

 
                                                                

                                                                                                 

 

 

RYCERSKIE WIEŚCI  

1) Odbyły się rekolekcje zimowe dla RF regionów Opolskiego, Katowickiego  

    i Tarnogórsko-Lublinieckiego.  

2) 22 czerwca odbędzie się spotkanie braterskie dla RF. 3) Odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje  

    dla RF w dniach???  

4) 12 lipca odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka do Częstochowy FZŚ.  

    Rycerze razem ze swymi wspólnotami FZŚ włączą się do tego pielgrzymowania. 

 

RYCERSKIE ZADANIA  

1. Rycerze, w ramach możliwości, będą brać udział w nabożeństwach majowych.  

2. W uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja – pomodlą się za ojczyznę.  

3. Pamiętając o rodzicach w dniu ich świąt, zrobią im niespodziankę i pomodlą się za nich. 

 

 
 

R EDAK CJA „ R Y CER SK I EGO H ASŁA’’: 
o. Sylwester H aśnik, Ewa Nicpoń, Danuta K ozik 
Materiały do „Rycerskiego Hasła’’ prosimy przesyłać na adres: 
rycerzeswfranciszka@interia.pl 
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4) 12 lipca br. odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka FZŚ do Częstochowy; rycerze 
razem ze swymi wspólnotami FZŚ włączą się do tego pielgrzymowania.
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