
 

Konspekt Matka Józefa Hałacińska 
 

Temat: Krzyż Jezusa Chrystusa szkołą ofiarnej miłości w życiu Sługi Bożej Matki 

Józefy Hałacińskiej. 
 

Cel ogólny – przybliżenie świętości Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej, której  

życie było wzorem odważnego naśladowania Jezusa Chrystusa  

Ukrzyżowanego. 

Cele szczegółowe: 
 -  Uczeń poznaje życiorys założycielki Sióstr Pasjonistek. 

-  Potrafi wskazać na źródła, które pomogły jej w wiernym naśladowaniu Jezusa 

Chrystusa. 

- Zainspirowani życiem Siostry Józefy uświadamiają sobie piękno i 

prawdziwą wartość życia wypływającą z naśladowania Miłości Ukrzyżowanej 

- Są wdzięczni Panu Bogu, że mogli urodzić się i żyć w miejscowość gdzie przyszła na 

świat i żyła, kandydatka na ołtarze Sługa Boża Józefa Hałacińska. 

 

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja 

 

 

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, materiały źródłowe - świadectwo życia Sługi 

Bożej Józefy Hałacińskiej, fragmenty nauczania św. Jana Pawła II, KKK956, 

Konstytucje i Statuty Sióstr Pasjonistek. 

 

Przebieg lekcji 
 

Katecheta gromadzi młodzież wokół krzyża. 

- Słowo wprowadzające Katechety o szczególnej mocy modlitwy przed wizerunkiem 

Ukrzyżowanego i sama modlitwa. 

- Po modlitwie Katecheta podaje temat i cel lekcji. 

Krzyż Jezusa Chrystusa szkołą ofiarnej miłości w życiu Sługi Bożej Matki Józefy 

Hałacińskiej. 
 

1. Prezentacja multimedialna życiorysu Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej. 

 



 
 

 

Dom rodzinny 

 

Joanna Ewa Hałacińska, później Matka Józefa, urodziła się 5 maja 1867 r. 

we wsi Bulowice-Morgi jako drugie z sześciorga dzieci Jana Hałata i Teresy ze 

Stuglików.  W rodzinnej wsi również została ochrzczona i ukończyła czteroklasową 

szkołę ludową i niedzielną. W domu Joanny od zawsze panowała religijna atmosfera - 

matka uczyła ją nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, czczono 

wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego,  a co piątek wspólnie przeżywano Jego śmierć.  W 

wieku 12 lat przystąpiła do Komunii Świętej i sakramentu pokuty.  W 1880 roku zmarł 

jej ojciec. Jego ostatnie słowa „Ja na łóżku umierać nie mogę, bo Pan Jezus na krzyżu 

umierał” były dla niej jak autentyczne świadectwo wiary. Po śmierci ojca przejęła 

obowiązek pomocy matce w gospodarstwie.  

 

Powołanie (Mt 16,24, Ga 5,24) 
Decyzję o wstąpieniu do zakonu podjęła, gdy miała 20 lat (14 maja 1887 r.) 

wybierając klauzurowy Zakon Sióstr Kapucynek w Kętach. Rok później – 15 

września 1888 r. - Joanna otrzymała wewnętrzny nakaz założenia nowego 

zgromadzenia - miało ono czcić Mękę Pańską i poprzez modlitwę i umartwienie 

dziękować Bogu i wynagradzać go za grzechy całego świata. Przełożeni siostry – 

matka Maria Łępicka i bł. o. Honorat Koźmiński - zrozumieli ten nakaz i przenieśli 

siostrę do Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Zakroczymiu (gdzie spędziła 30 lat). 

Spodziewali się, że zaspokoi ideały Joanny.  



Przy okazji przenosin nastąpiła dość przypadkowa zmiana nazwiska Joanny z 

Hałat na Hałacińska. Nastąpiło to ze względów bezpieczeństwa przy 

przemeldowywaniu się w Kongresówce. Podczas swojego pobytu w Zgromadzeniu 

siostra Józefa Hałacińska otworzyła wiele nowych domów na terenie Galicji i pełniła 

w nich różne odpowiedzialne funkcje, m.in. była zastępczynią przełożonej generalnej, 

przełożoną domów, wśród sióstr cieszyła się dobrą opinią w poszukiwaniu nowej 

drogi.  

 

Powołanie w powołaniu (1Kor 1,19-24) 
Przez lata pobytu w Zgromadzeniu Sióstr Serafitek towarzyszyło jej 

wewnętrzne przekonanie, że Bóg wzywa ją do oddania się szerzeniu kultu Męki 

Pańskiej. Za radą spowiedników i teologów udała się z tą sprawą do biskupa 

krakowskiego, Adama księcia Sapiehy, który polecił jej skierować prośbę do Stolicy 

Apostolskiej o pozwolenie na założenie nowego zgromadzenia. W odpowiedzi na 

złożoną w styczniu 1918 roku prośbę siostry Hałacińskiej, watykańska Kongregacja 

ds. zakonów już 13 lipca 1918 r. wydała reskrypt, który pozwolił na założenie 

Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Od tego momentu siostra 

Hałacińska bezzwłocznie przystąpiła do organizowania nowego zgromadzenia.  

Po przybyciu do Płocka 1919 r. zwróciła się do bpa. Antoniego Juliana 

Nowowiejskiego z prośbą o pozwolenie na otwarcie domu na terenie diecezji płockiej. 

Jeszcze we wrześniu tego roku za zgodą ordynariusza powstał pierwszy dom Sióstr 

Pasjonistek przy ulicy Teatralnej 1 w Płocku. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Służba Cierpiącemu Chrystusowi (2Kor 5,14) 

  
Siostra Hałacińska wraz z pierwszymi kandydatkami rozpoczęła pracę w 

Zakładzie Wychowawczym dla Chłopców im. Św. Józefa należącym, do płockiego 

towarzystwa dobroczynności. 

Uprzywilejowanym obszarem działalności apostolskiej Matki Józefy a tym 

samym i nowo powstałego zgromadzenia stała się opieka nad sierotami, dziećmi 

opuszczonymi, praca wśród chorych i samotnych. Przez lata kierowania 

zgromadzeniem Matka otworzyła wiele domów opieki, przedszkoli i innych placówek, 

w których przychodząc z pomocą potrzebującym, służyła cierpiącemu na krzyżu 

Chrystusowi. 

Jej szczególne charyzmaty, osobiste oddanie umęczonemu Chrystusowi oraz 

pokorna posługa miłosierdzia drugiemu człowiekowi sprawiły, że do Zgromadzenia 

zaczęło wstępować coraz więcej kandydatek podążać tą drogą. Na przestrzeni 26 lat 

kierowania nowym zgromadzeniem wstąpiło do niego 206 sióstr i zostało założonych 



20 domów zakonnych. Oficjalnego aktu zatwierdzenia zgromadzenia na prawach 

diecezjalnych dokonał w 1921 r. bp. A. J. Nowowiejski. Odtąd ważną troską Matki 

Założycielki było opracowanie konstytucji, które miały określać strukturę 

zgromadzenia oraz sposób życia sióstr. Pierwszy taki dokument uzyskał akceptację 

Biskupa Płockiego w 1922 r. 

  

  
 

 

 



 
 

 

Lata II Wojny Światowej (1939-1945) 
Okazały się one czasem próby wiary dla Matki Hałacińskiej i jej zgromadzenia. 

Niemcy wywozili i więzili siostry w obozach koncentracyjnych, zlikwidowali w 1941 

r. dom generalny i nowicjat, a także zamykali domy zakonne. Matka Józefa musiała 

się ukrywać przed Gestapo. Poszukiwana we wszystkich domach zgromadzenia, 

cudem uniknęła aresztowania. W 1942 r. zamieszkała w Warszawie, skąd kierowała 

rozproszonym zgromadzeniem. 

W styczniu 1945 r. powróciła do świeżo odzyskanego domu generalnego w 

Płocku. Dnia 3 lipca 1945 r. Matka Józefa Hałacińska złożyła urząd przełożonej 

generalnej w ręce nowo wybranej Matki Stanisławy Żebrowskiej. Odtąd jedynym jej 

zajęciem była modlitwa na której z niewielkimi przerwami spędzała całe dnie. Zmarła 

9 lutego 1946 r. 

W chwili śmierci odmawiała modlitwę brewiarzową, łącząc się z siostrami 

modlącymi się w kaplicy. W ten wymowny sposób potwierdziło się, że całe jej życie 

wypełnione było modlitwą, aż po ostatni jego moment. 

Ciało Matki Józefy Hałacińskiej zostało złożone na cmentarzu na ulicy 

Kobylińskiego. Wyryte na grobowcu słowa „Miłość Ukrzyżowanego” przynaglała ją, 

stanowiły streszczenie i dopełnienie całego jej życia. 18 listopada 2006 r. doczesne 

szczątki Matki Józefy zostały przeniesione z cmentarza do kościoła św. Bartłomieja w 

Płocku.  

 



 
 

Duchowy testament pozostawiony swoim córkom – Siostrom Pasjonistkom. 
Zgodnie z prośbą Pana Jezusa przekazanego siostrze Józefie Hałacińskiej, aby 

rozważać Jego Mękę, w Zgromadzeniu Sióstr Pasjonistek  są stosowane praktyki: 

W każdy piątek Siostry odprawiają rozmyślanie na temat Męki Pańskiej:    

   - codzienne półgodzinne odprawianie rozmyślanie męki Pańskiej wraz z Drogą 

Krzyżową. 

   - codzienne odmawiana bolesna część Różańca świętego. 

   - codzienna odmawiana Koronka do Ran Pana Jezusa, 

   - w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca i Wielki Czwartek „Godzina 

święta” odprawiana od godz. 23.00 do 24.00, 

    - w Wielkim Poście udział w Gorzkich Żalach.  

Siostry rozważają Mękę Pańską po to, aby czerpać z ran Pana Jezusa siłę do własnego 

uświęcania i pomoc w uświęceniu dla braci. 

 

 J 3,14-15.  

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 

Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”].  

 



Katecheta podejmuje dialog z uczniami. 

Na podstawie analizy przedstawionego życiorysu Sługi Bożej Matki Józefy 

Hałacińskiej, fragmentów z Pisma Świętego, zastanówmy się nad swoim życiem jako 

ucznia Jezusa Chrystusa. 

 

Czy w moim domu jest Krzyż? 

Czy na mojej szyi jest zawieszony medalik z wizerunkiem Ukrzyżowanego? 

Czy nie wstydzę się używać pozdrowień chrześcijańskich? 

Czy patrząc na przykład wychowania religijnego w domu Sługi Bożej Józefy 

Hałacińskiej, mogę powiedzieć, że w moim  domu jest podobnie? 

Czy jako człowiek ochrzczony dbam o pogłębienie moich relacji z Panem Jezusem 

(przez codzienny rachunek sumienia, regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty 

i Eucharystii, czytanie Słowa Bożego)? 

Czy kreślony znak Krzyża na moim ciele oznacza wyznanie wiary? 

Czy modlę się przed wizerunkiem Ukrzyżowanego – J 3,14-15, aby odzyskiwać 

zdrowie duszy i ciała?[ 

Jak wygląda w moim życiu piątek (dzień w którym Pan Jezus swoim krzyżem otworzył 

mi bramy nieba), czy podobnie jak w domu rodzinnym Siostry Józefy Hałacińskiej? 

Czy pamiętam, że na mocy przyjętego Sakramentu Chrztu Świętego i Bierzmowania 

jestem odpowiedzialny za moje zbawienie i bliźniego? 

Czy przykład życia Kandydatki na ołtarze – Sługi Bożej Józefy Hałacińskiej - 

zainspirował mnie do głębszej relacji z Jezusem Ukrzyżowanym? 

 

Katecheta kończy katechezę modlitwą za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Józefy 

Hałacińskiej, z wcześniejszym przypomnieniem nauczania Kościoła o 

wstawiennictwie Świętych. 

 

KKK - 956 

Wstawiennictwo Świętych – „Ponieważ mieszkańcy nieba, głębiej zjednoczeni z 

Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości, nieustannie 

wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi Jedynego pośrednika między 

Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie 

słabość naszą.” 

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej z prośbą o 

uproszenie łaski otwarcia naszych serc na działanie Boga. 
 

Panie Jezu Chryste, któryś przez Krzyż i zmartwychwstanie swoje odkupił człowieka, 

pokornie Cię prosimy o łaskę zaliczenia do grona błogosławionych Matki Józefy 

Hałacińskiej, wiernej czcicielki Twojej męki, byśmy za Jej przykładem gorliwie 

troszczyli się o zbawienie wszystkich ludzi, Krwią Twoją odkupionych. 

Racz nam również udzielić, za wstawiennictwem Matki Józefy, upragnionej łaski… 

O co Cię z ufnością błagamy. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 



Nauczanie św. Jana Pawła II 

(dołączone w załączniku) 

 

Opracowała S. Dolorosa Rachocka CSP 


