
 

Konspekt katechezy 

Proponowany zapis tematu: Matka Józefa uczy nas miłości do Jezusa Ukrzyżowanego 

lub: Matka Józefa - najpiękniejsza Róża Jezusa. 

 

I. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z życiem Służebnicy Bożej Matki Józefy Hałacińskiej, 

kształtowanie postawy miłości do Pana Jezusa, ukazanie Matki Józefy jako Przyjaciela Jezusa, 

który może nam pomóc w drodze do nieba. Naśladowanie jej w czynieniu dobra i wypełniania 

przykazania miłości. 

 

Cele operacyjne - Po skończonej katechezie uczeń powinien: 

 znać: kilka podstawowych dat z życia Sługi Bożej Matki Józefy, 

 wiedzieć: kto założył Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, 

 wskazać: w jaki sposób Matka Józefa czynnie ukazywała swoim życiem swoją miłość do 

Jezusa Ukrzyżowanego.  

 

II. Metody i formy: rozmowa kierowana, test wyboru, prezentacja. 

 

III. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, zdjęcie Matki Józefy, obraz Jezusa na krzyżu, 

pomocnicze kartki z tekstami do katechezy.  

 

IV. Przebieg katechezy: 

 

1. Punkt wyjścia 

 a) Można na początku skorzystać z pieśni, piosenki, która jest uczniom znana np. 

 Zbawienie przyszło przez krzyż, Pewnej nocy, Jezus daje nam zbawienie, lub 

 zwyczajnie rozpocząć stosowną modlitwą czy też zagadką.  

 b) Dziś obchodzimy piękne urodziny 150 – te. Czyje? – Matki Józefy Hałacińskiej 

 /umieszczamy zdjęcie, obraz Matki Założycielki – korzystamy ze strony internetowej 

 www.siostrypasjonistki.pl 

 c) Co się przynosi na urodziny? - prezent. Mam tu urodzinowe pudełeczko z  kokardką 

/nie jest to konieczne, ale wizualnie dla dzieci może być korzystne, by  mogły widzieć - w tym 

pudełeczku można mieć potrzebne zaproszenia czy też myśli  Matki Józefy, ulotki Zgromadzenia, 

które można potem z pudełka wyjąć i rozdać  dzieciom/. Wracając do zagadki - wiemy już kto 

ma (będzie miał) urodziny, które  urodziny i kiedy, ale prezent nie przynosimy Matce Józefie. 

Jeśli nie jej to komu – i  to jest zagadka. Komu  przynosimy prezent na 150 urodziny Matki 

Józefy? Żeby  odgadnąć zagadkę posłuchamy Pisma Św. Może tam będzie jakaś mała 

wskazówka. 

2. Przekaz treści 

Odczytanie fragmentu Pisma Św. /2Kor 5,14/ <Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas>  

a) Pokazujemy uczniom obraz Jezusa Ukrzyżowanego i nawiązujemy do przeczytanego 

fragmentu Pisma św. Zwracamy uwagę, że przy samym krzyżu Jezusa było niewiele 

odważnych osób. Jego Mama, Ukochany Jan i Maria Magdalena - to byli prawdziwi 

przyjaciele - odważni, nie bali się żołnierzy, nie uciekli, byli przy Jezusie do końca. 



Dlaczego? /można zapytać o to dzieci/ - bo Go kochali. Miłość do Jezusa potrafi wiele 

znieść, potrafi dawać nam siłę do tego, by być dobrym na co dzień. Dziś także Jezus ma 

wiernych przyjaciół. Jedną z nich poznamy na dzisiejszej katechezie. Matka Józefa - 

piękna róża Jezusa, kochała Go na krzyżu. 

b) Podzielę was teraz na małe grupy, w których poznacie jej życie. Katecheta dzieli uczniów 

na grupy i rozdaję im teksty. /zał.1/ Teksty powinny mieć właściwą czcionkę by dziecko 

mogło odczytać /jeżeli katecheta ma dostęp do strony internetowej może posłużyć się 

prezentacją nt. Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek i potem we wspólnej rozmowie 

naprowadzić na właściwe treści lub przekazać je w sposób zrozumiały dziecku. Wtedy 

można pominąć pracę w grupach/ 

c) Dzieci najpierw w ciszy czytają w grupie dany tekst, a potem wybrane dziecko z grupy 

udziela odpowiedzi na zadane pytanie w tekście i przyczepia na tablicy przy zdjęciu Matki 

Józefy. Powstanie niejako graficzny życiorys Matki Józefy ułożony przez dzieci. Można 

pokierować pracą dzieci i przyczepiać teksty w formie słoneczka, serduszka czy innego 

pomysłu. Ważne, by zdjęcie Matki Józefy było wyeksponowane w środku pracy. Jeżeli 

czas nam pozwoli możemy zaśpiewać piosenkę <Sercem kocham Jezusa i dodać słowa: 

Czy Matka Józefa kochała Jezusa? – Tak kochała Jezusa. Dlaczego kochała Jezusa? - Bo 

On pierwszy ukochał Ją.> 

 

3. Interioryzacja 

a) Matka Józefa bardzo kochała Jezusa na krzyżu, dużo się modliła, codziennie 

odprawiała drogę krzyżową. Tak jak umiała wynagradzała Jezusowi za grzechy ludzi. 

Mówiła, że trzeba ufać Jezusowi i kochać Go całym sercem, sprawiać Jezusowi małe 

przyjemności. Nie narzekać, nie grymasić, ale małe przykrości, czyli kolce cierniowe 

wyjmować i zastępować je różami.  

b) Mam tu koronę cierniową /może być z papieru lub z gałązek z kolcami/. Każdy dobry 

uczynek to jest wyjęcie kolca z korony Jezusa. Jakie to mogą być uczynki? - rozmowa 

kierowana z dziećmi. Katecheta zawiesza na tablicy zdanie: Kto uczynki dobre 

wykonuje – ten Jezusowi z ran ciernie wyjmuje. Gdy ciernie ustępują to i srogie ranny, 

wnet wieniec cierniowy zmienia się w różany. Dzieci powtarzają wspólnie z katechetą 

w/w słowa. 

 

4. Podsumowanie 

Wspólne rozwiązanie testu wyboru /zał.2/, nawiązanie do rozwiązania zagadki z punktu 

wyjścia czyli <Kto ma urodziny? - Matka Józefa, Które? 150 - Komu przynosimy prezenty 

urodzinowe? – Panu Jezusowi - sprawiamy Jezusowi „małe przyjemności” Co może być 

miłym sercu prezentem dla Jezusa?  

 

5. Zapis do zeszytu 

- uczniowie zapisują temat, można także wspólnie z uczniami sformułować temat 

katechezy 

- jako notatkę uczniowie wklejają test z podsumowania /zał. 2/  

 

6. Zadanie domowe 

Dydaktyczne – możliwość wyboru 



1. Zaprojektuj tort urodzinowy i podziel go na części. W każdej części napisz jakie czyny 

miłości chciałbyś ofiarować Jezusowi, by wynagrodzić Mu za swoje grzechy czyli taki 

mały <prezent dla Jezusa - wyjąć kolec włożyć różę>. 

2. Narysuj jedno z wydarzeń z życia Matki Józefy.  

 

Dla chętnych; 

1. Własnymi słowami ułóż krótką modlitwę, w której podziękujesz Jezusowi za 150-tą 

rocznicę urodzin Matki Józefy. 

2. Zaprojektuj książeczkę, w której opowiesz lub namalujesz historię życia Matki Józefy. 

 

Wychowawcze  

W czasie wieczornej modlitwy pomódl się do Matki Józefy słowami: <Matko Józefo wstawiaj się 

za mną, za nami, za moją rodziną>. Poproś Matkę Józefę o pomoc w nauce i taką miłość do 

Jezusa jaką ona miała. Pomódl się z rodzicami otrzymaną broszurką z Matką Założycielką /zał. 4/ 

Dla chętnych:  

Poproś rodziców, abyście wspólnie wybrali się śladami Matki Józefy do jej grobu w Płocku i 

wzięli udział w Urodzinowej Mszy św. w Bulowicach. 

 

 

        Opracowała s. Daria A. Krześniak CSP 

 

Zał. 1 

 

Grupa I  

Przeczytaj tekst: 

 

Matka Józefa urodziła się 5 maja w Bulowicach. Otrzymała na chrzcie imię Joanna. Była 

bardzo mądrą dziewczynką. Miała kochających rodziców. Kiedy umarł jej tata była bardzo 

smutna, potem zmarła także jej siostra Kasia. Dlatego od  najmłodszych lat kochała Pana 

Jezusa na krzyżu.  

 

- Odpowiedz na pytanie: Kogo najbardziej kochała Matka Józefa? 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa II 

 Przeczytaj tekst: 

Chciała Panu Jezusowi oddać swoje życie. Postanowiła zostać siostrą zakonną. Pan Jezus 

wysłuchał jej pragnienia i wybrał ją, aby przypominała ludziom jak bardzo cierpi i jest Mu 

smutno gdy ludzie popełniają grzechy. Dlatego prosił siostrę Józefę, bo takie imię nosiła w 

zakonie, aby założyła zgromadzenie sióstr Pasjonistek, które będą kochały Pana Jezusa na 

krzyżu i wynagradzały Mu za grzechy swoje i innych ludzi. 

 

- Odpowiedz na pytanie: Jakie zgromadzenie założyła Matka Józefa? 

 

 

Grupa III 

  

 Przeczytaj tekst: 

 

W życiu siostry Józefy ważne były słowa: <Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas>. 

wybrała je na hasło Zgromadzenia, a dla wszystkich sióstr stała się Matką. Często 

powtarzała siostrom, że Pan Jezus czeka na naszą miłość, na naszą pomoc, że jak coś 

robimy drugiemu człowiekowi, to tak jakbyśmy robili to samemu Jezusowi. 

 

- Odpowiedz na pytanie: Jakie słowa wybrała Matka Józefa na hasło Zgromadzenia? 

 

 

Grupa IV  

 

Przeczytaj tekst: 

 

Matka Józefa bardzo kochała Jezusa na krzyżu, codziennie odprawiała drogę krzyżową, 

odmawiała koronkę do ran Pana Jezusa, tak jak umiała wynagradzała Jezusowi za grzechy 

swoje i innych ludzi. Dużo się modliła i z modlitwą odeszła do nieba. Dziś jej grób 

znajduje się w Płocku w kościele św. Bartłomieja. Modlimy się, aby Matka Józefa z 

imienia i nazwiska została świętą. Jej piękna miłość do Jezusa na krzyżu zasługuje na 

niebo. Uczy nas jak i my powinniśmy wynagradzać Jezusowi za nasze grzechy tak, by 

sprawiać Mu radość i być jego różą.  

 

- Odpowiedz na pytanie: Czego uczy nas Matka Józefa? 

 


