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OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECI 
DO GRONA RYCERZY ŚW. FRANCISZKA
l. 
Obrzęd przyjęcia dzieci do grona Rycerzy św. Franciszka odbywa 
się w czasie nabożeństwa słowa Bożego. Na rozpoczęcie śpiewa 
się odpowiednią pieśń, a następnie kapłan pozdrawia                                
zgromadzonych i wprowadza w treść celebracji.
Pierwsze czytanie 
(Kwiatki św. Franciszka, rozdz. XVII).
Czytanie z Kwiatków świętego Franciszka.
Pewien chłopiec pełen czystości i zapału został przyjęty do 
Zakonu za życia świętego Franciszka. Zamieszkał w niewielkim 
klasztorze, gdzie bracia z biedy sypiali na rozdrożach. Święty Franciszek 
przybył raz do tego klasztoru, a wieczorem, odprawiwszy 
modły, udał, że poszedł spać, pragnął bowiem modlić się, jak to 
było jego zwyczajem. Chłopiec postanowił śledzić starannie czci-
godnego ojca, by poznać jego świętość, a zwłaszcza dowiedzieć się, 
kiedy wstaje w nocy. Aby go sen nie zmógł, chłopiec położył się 
spać obok Świętego i związał się z nim sznurem. Święty Franciszek 
nic o tym nie wiedział. W nocy, czasu pierwszego snu, gdy wszyscy 
inni bracia spali, powstał i spostrzegłszy związany sznur, rozwikłał 
go cicho i udał się sam do lasu leżącego blisko klasztoru. Wszedł do 
celi, która tam była i począł modlić się. Po pewnym czasie chłopiec 
zbudził się i spostrzegłszy, że sznur jest rozwiązany, a świętego Franciszka 
nie ma, pobiegł go szukać. Znalazłszy otwarte drzwi, które 
wiodły do lasu, pomyślał, że Święty tam właśnie się udał, poszedł 
tam także. Przybywszy w pobliże miejsca, gdzie święty Franciszek 



modlił się, posłyszał głośną rozmowę. Kiedy zbliżył się, by widzieć 
i rozumieć to, co słyszał, zobaczył cudowne światło otaczające 
świętego, a w głębi Chrystusa, Dziewicę Maryję, świętego Jana 
Chrzciciela, św. Jana Ewangelistę oraz wielu aniołów rozmawiających ze 
świętym Franciszkiem. Widząc to i słysząc, padł chłopiec 
jak martwy na ziemię. Kiedy skończyło się misterium tego święte-
go widzenia i Franciszek wracał do klasztoru, nastąpił na chłopca. 
Z litością podniósł go i wziął na ramię, jak czyni dobry pasterz 
z owieczką swoją. A dowiedziawszy się, że był świadkiem widzenia, 
nakazał mu, by nigdy nikomu o tym nie mówił, póki on żyć będzie. 
Chłopiec zaś, wróciwszy w wielkiej łasce Boga i w czci dla świętego 
Franciszka, został dzielnym mężem w Zakonie, który po śmierci 
świętego Franciszka opowiedział braciom owo widzenie.
Oto słowa Świętego Ojca naszego Franciszka 
Wszyscy: 
Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny 
(Syr 39,13-16a)
Refren: 
Niech nasze serca radują się w Panu.
Słuchajcie mnie, synowie sprawiedliwi, 
* 
rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody. 
Wydajcie woń przyjemną jak kadzidło, 
* 
rozwińcie się jak kwiat lilii. 
Refren.
Podnieście głos i śpiewajcie pieśń nową, 
* 
wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu, 
* 
wysławiajcie Go pieśnią i cytrą. 
Refren.
Wychwalajcie Pana i głoście: 
*
Jak są przedziwne wszystkie dzieła Pańskie.

 



A Jego polecenia 
*
wykonane są w swoim czasie. 
Refren.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, 
* 
do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Ewangelia 
(Mk 10,13-16)
Słowa Ewangelii według św. Marka.
Przynosili do Jezusa również dzieci, żeby ich dotknął; lecz 
uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, obu-
rzył 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 je błogosławił.
Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie Chryste.
2. 
Po odczytaniu Ewangelii celebrans siada, a przełożony dzieci lub jego 
przedstawiciel zwraca się do kapłana w imieniu kandydatów:
Oto dzieci, które chcą być przyjęte do grona Rycerzy Święte-
go Franciszka.
Celebrans:
Drogie dzieci, jakie macie życzenie? 
Dzieci:
Ojcze, prosimy o przyjęcie nas do grona Rycerzy Świętego 
Franciszka. Chcemy służyć wiernie Panu Jezusowi, należąc do 
wspólnoty świeckich naśladowców Świętego Franciszka z Asyżu.
 
Celebrans:
Czy wiecie, że to wymaga od was wielu wyrzeczeń. Musicie 
być zawsze dobrzy, posłuszni rodzicom i wychowawcom, grzecz-
ni, uprzejmi, szlachetni wobec wszystkich.
Dzieci: 
Tak, wiemy. 
Celebrans:



Czy chcecie poznać życie Świętego Franciszka i postępować 
w życiu tak jak on?
Dzieci: 
Tak, chcemy. 
Celebrans:
Ponieważ jesteście dobrze przygotowani, ja w imieniu Rodzi-
ny Franciszkańskiej przyjmuję was do grona Rycerzy Świętego 
Franciszka, abyście stawali się coraz lepsi i okazali w ten sposób 
Jezusowi waszą miłość.
Wszyscy:
Bogu niech będą dzięki.
Modlitwa powszechna
3. 
Kapłan rozpoczyna modlitwę wiernych, w której dzieci mogą czytać intencje 
modlitwy.
Celebrans:
Módlmy się za nowo przyjętych do grona Rycerzy Świętego 
Franciszka, aby Bóg przyjął ich przyrzeczenia i udzielił potrzebnych łask:
Wszyscy: 
Wysłuchaj nas Panie.
– Abyśmy wzrastali w zdrowiu na ciele i mocni duchowo. 
Ciebie prosimy.
– Aby nasza miłość do rodziców nigdy nie wygasła.
Ciebie prosimy.
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– Abyśmy naszym rodzinom przynosili radość i pokój.
Ciebie prosimy.
– Abyśmy dobrze uczyli się w szkole.
Ciebie prosimy.
– Abyśmy potrafi
li dzielić się z biedniejszymi od nas.
Ciebie prosimy.
– Abyśmy umieli być uprzejmi i koleżeńscy.
Ciebie prosimy.
– Abyśmy żyli radośnie i skromnie jak święty Franciszek.
Ciebie prosimy.
– Abyśmy kochali Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.
Ciebie prosimy.
Celebrans:
Panie Jezu, Tyś powiedział: „Pozwólcie dzieciom przyjść do 



Mnie”. Pobłogosław te dzieci i spraw, aby wzrastając w latach, 
w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, mogły wypełnić swoje 
dobre postanowienia i stały się zasiewem ziarna odnowy świata, 
jakim był Twój sługa św. Franciszek z Asyżu. Prosimy Cię o to 
przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków.
Wszyscy: 
Amen.
4. Na zakończenie udziela się błogosławieństwa św. Franciszka (por. 
Rytuał, n. 18) i śpiewa odpowiednią pieśń.
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