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Hi, hi, popatrzcie wy˝ej. Ma∏y MichaÊ

chce byç rycerzem Matki Bo˝ej

tak jak Rafa∏ i Gabriel.

Nie wydaje Wam si´, ˝e jest jeszcze za ma∏y?
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Wcale nie!

Nie trzeba przecie˝ byç doros∏ym,

˝eby walczyç dla Maryi.

Trzeba tylko bardzo Jà kochaç

i chcieç pokonaç z∏o.

No, ale ˝eby zostaç prawdziwym rycerzem,

czyli wstàpiç do Bo˝ej armii, która nazywa si´

Rycerstwo Niepokalanej,

to trzeba spe∏niç kilka warunków.

Poznacie je na kolejnych stronach

tej ksià˝eczki – razem z ma∏ym Michasiem.

Mamo, ja te˝ 

chc´ byç Twoim

rycerzem! 
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Âw. Maksymilian Maria Kolbe przez ca∏e ˝ycie rozwa˝a∏, co to

znaczy, ˝e Maryja jest NIEPOKALANIE POCZ¢TA. Na modlitwie

pyta∏ Jà: Kim jesteÊ, o Niepokalana?

A czy Ty kiedykolwiek zastanawia∏eÊ si´ nad tym, KIM tak na-
prawd´ dla Ciebie JEST MARYJA NIEPOKALANA?!

Spróbuj do poni˝szych rysunków dopasowaç tytu∏y Maryi,
wpisujàc je w ˝ó∏te pola, a dowiesz si´, kim Ona mo˝e byç dla
Ciebie.

OBRONÑ

KRÓLOWÑ

POMOCÑ

MATKÑ

WZOREM 

DO 

NAÂLADOWANIA

PRZYJACIÓ¸KÑ

OPIEKUNKÑ

POCIESZYCIELKÑ

Maryjo,

kim jesteÊ?
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Âw. Maksymilian tak˝e nazywa∏ Maryj´ swojà Panià, Królowà,

Or´downiczkà, najukochaƒszà Mamusià. Jednak najcz´Êciej zwra-

ca∏ si´ do Niej: Niepokalana. Wiedzia∏, ˝e jest Ona „najÊwi´tszym

Stworzeniem, bez najmniejszej zmazy grzechowej”, dzi´ki wiernoÊ-

ci ∏asce Bo˝ej nigdy nie uleg∏a podszeptom szatana. Dlatego tylko

Ona sta∏a si´ godnà, aby zostaç Matkà samego Syna Bo˝ego. Jest to

wielka i niepoj´ta tajemnica.

Rozwià˝ rebus, a odgadni´te litery wpisz w odpowiednie ser-
duszka. Has∏o powie Ci, KIM NIEPOKALANA powinna byç dla ka˝-
dego RYCERZA!

„Samemu do Niej si´ zbli˝yç, do Niej si´ upodobniç, pozwoliç, by

Ona opanowa∏a nasze serca i ca∏à naszà istot´, by Ona ˝y∏a i dzia-

∏a∏a w nas i przez nas, by Ona mi∏owa∏a Boga naszym sercem,

byÊmy do Niej nale˝eli bezgranicznie – oto nasz idea∏”.
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Niepokalana dla ka˝dego rycerza,

tego du˝ego i tego ma∏ego, jest najpi´kniejszym

wzorem do naÊladowania. Bo kto, jeÊli nie Ona,

najlepiej wska˝e nam, jak kochaç Pana Jezusa

ca∏ym sercem? To od Niej mo˝emy si´ nauczyç

wykonywania codziennych obowiàzków. Na

przyk∏ad, kiedy sprzàtamy pokój, spróbujmy

sobie wyobraziç, jak robi∏a to Matka NajÊwi´tsza.

Albo gdy ktoÊ poprosi nas o pomoc akurat

wtedy, gdy nic nam si´ nie chce lub nie mamy

czasu, zapytajmy Jà, jak Ona by teraz postàpi∏a.

Kiedy spotyka nas jakaÊ przykroÊç, spójrzmy na

˝ycie Maryi i zobaczmy, jak Ona w takich

sytuacjach si´ zachowywa∏a.

Mamo, ja te˝ chc´ 

nosiç Twojà zbroj´!

Niepokalana jest

idea∏em dla ka˝dego

cz∏owieka, który pragnie

nieustannie walczyç z w∏asnymi

s∏aboÊciami.

Ona pomaga nam

najskuteczniej toczyç bitw´ ze

z∏em, z w∏asnym grzechem.

A Êw. Maksymilian Kolbe mówi∏:

„Grzech nie jest niczym innym,

jak tym, ˝e wola nasza nie

zgadza si´ z wolà Bo˝à”.

Dlatego Maryja we wszystkim,

co czyni∏a, stara∏a si´ jak

najbardziej podobaç

Panu Bogu i zgadzaç si´

z Jego wolà.
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ZZaatteemm ddoo bboojjuu,, mmaallii rryycceerrzzee NNiieeppookkaallaanneejj!!

NNiieecchh sszzaattaann nniiee mmaa nnaadd nnaammii pprrzzeewwaaggii!!!!!!

Zgadnij, co oznaczajà poszczególne cz´Êci zbroi ma∏ego ryce-
rza Niepokalanej. Nie b´dzie to dla Ciebie trudne, jeÊli uwa˝nie
przeczyta∏eÊ zach´ty rycerzy ze zdj´cia.

Ka˝dy rycerz,

kiedy chce wyruszyç na bitw´, musi uzbroiç si´, 

czyli w∏o˝yç odpowiedni strój. Musi wziàç zbroj´, he∏m, 

miecz i tarcz´, by wróg nie móg∏ go zwyci´˝yç. 

I my, aby móc pokonaç w∏asny grzech, z∏o krà˝àce wokó∏ nas, 

uzbrójmy si´ w he∏m niezachwianej modlitwy, zbroj´ pe∏nà dobrych

uczynków, miecz upleciony z ró˝aƒcowych paciorków i Cudowne Medaliki,

które muszà zawisnàç na szyi – na ka˝dym ludzkim sercu – by mog∏y staç si´

tarczà obronnà. ProÊmy Niepokalanà, by wspiera∏a nas swà ∏askà 

podczas ka˝dej walki z szatanem.
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