
Temat: „Poszła aby głosić” 
 

 

Cel główny: 

 

 zapoznanie uczniów z życiem i dziełem  Matki Józefy Joanny Hałacińskiej 

założycielki Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa – w skrócie: 

Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek 

 odnalezienie sposobów realizacji hasła obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i 

głoście” 

 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 zna życiorys Matki Założycielki 

 wyjaśnia motywy Jej postępowania 

 wymienia i uzasadnia konsekwencje wynikające z dokonanych wyborów 

 uzasadnia sensowność istnienia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek 

 dostrzega powiązania życia z działaniem łaski Bożej 

 

Punkt wyjścia: 

 

Katechezę zaczynamy od nawiązania do hasła bieżącego roku duszpasterskiego :Idźcie i 

głoście” - wydrukowane hasło wieszamy w centralnym miejscu tablicy prosząc uczniów o 

wyjaśnienie tych ewangelicznych słów. Podane przez uczniów odpowiedzi zapisujemy w 

formie słoneczka dookoła hasła. 

 

Przekaz treści: 

 

Większość z nas  tu obecnych w sakramencie bierzmowania zobowiązała się, że swoją 

wiarą będzie mężnie wyznawać, bronić jej i żyć według jej zasad. Obecny rok duszpasterski 

jak sami zauważyliście, wzywa nas do realizacji tego zobowiązania. Mogą wam się 

nasuwać pytania: 

 

 Jak to zrobić? 

 Gdzie mam to robić? 

 Czy świadectwo jednego człowieka ma sens? 

 

[wydrukowane pytania umieszczamy na tablicy] 

Zanim udzielimy sobie na te pytania odpowiedzi, chciałabym, byście na dzisiejszej 

katechezie wyciągnęli swoje telefony i włączyli transfer danych komórkowych. Tak dobrze 



słyszeliście. Chciałabym, abyście dziś swoje telefony, a raczej gwarantowaną przez nie 

możliwość połączenia się z internetem wykorzystali do poznania pewnej osoby. 

[dzielimy klasę na grupy wg uznania i posiadanego dostępu do internetu. Sugeruję, by 

liczba uczniów w grupie nie przekroczyła 5 osób] Każda z grup otrzyma kartkę z 

poleceniami. Waszym zadaniem jest odnalezienie w internecie odpowiedzi na polecenia i 

zapisanie ich w zeszycie. Czas pracy w grupach powinien trwać od 10 do maksymalnie15 

min. Wszytko zależy od tempa pracy uczniów. 



Grupa 1 

 Gdzie i kiedy urodziła się Matka Józefa Joanna Hałacińska ? 

 co wiemy na temat jej dzieciństwa i warunków w jakich dorastała? 

 Jak wyglądały praktyki religijne w jej rodzinnym domu? 

 

Grupa 2 

 Kiedy Matka Józefa Joanna Hałacińska po raz pierwszy poczuła powołanie zakonne? 

 Gdzie wstąpiła do zakonu i jak długo tam była? 

 Dlaczego podjęła decyzję o zmianie zgromadzenia zakonnego? 

 

Grupa 3 

 do jakiego zgromadzenia przeniosła się  Matka Józefa Joanna Hałacińska z Zakonu 

sióstr Kapucynek w Kętach? 

 Co było głównym kultem Zgromadzenia Sióstr Serafitek? 

 Ile lat była Matka Józefa Joanna Hałacińska  w tym zgromadzeniu i jakie stanowiska 

piastowała? 

 

Grupa 4 

  Dlaczego  Matka Józefa Joanna Hałacińska podjęła decyzję opuszczenia 

Zgromadzenia Sióstr Serafitek? 

 Kiedy i gdzie założyła nowe zgromadzenie? 

 Co miało być głównym kultem  w nowo powstałym zgromadzeniu i dlaczego? 

 

Grupa 5 

 Co jest istotą duchowości Sióstr Pasjonistek założonych przez Matkę Józefę Joannę 

Hałacińską? 

 Czym głownie zajmowały się siostry Pasjonistki? 

 Ile domów i ile sióstr wstąpiło do zgromadzenia pasyjnego w ciągu pierwszych 26 lat 

istnienia? 

 

Grupa 6 

 Kiedy Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek założonych przez Matkę Józefę Joannę 

Hałacińską otrzymało oficjalny akt zatwierdzenia? 

 Co działo się z siostrami w czasie wojny? 



 Kiedy umiera Założycielka zgromadzenia i gdzie obecnie znajdują się Jej szczątki? 

 

Grupa 7 

 Jak obecnie wygląda działalność Sióstr Pasjonistek założonych przez Matkę Józefę 

Joannę Hałacińską ? 

 Na ilu kontynentach pracują Siostry? 

 Jak w praktyce Siostry realizują swoja duchowość? 



 

Po upłynięciu określonego czasu grupy prezentują wyniki swoich poszukiwań. 

 

Interioryzacja 

 

Ścieramy z tablicy zapisy. Na górze pozostawiamy kartki z wywieszonymi wcześniej 

pytaniami i hasłem roku duszpasterskiego. W centralnym miejscu umieszczamy portret  

Matki Józefy. 

 

Iść i głosić, to wcielać Ewangelie w codzienne życie każdego dnia od nowa. Na początku 

katechezy zadaliśmy sobie pytania: 

 

 Jak to zrobić? 

 Gdzie mam to robić? 

 Czy świadectwo jednego człowieka ma sens? 

 

Dziś na katechezie poznaliście postać Założycielki zgromadzenia do którego ja należę. 

Myślę, że zgodzicie się ze mną, że Jej życie może być dla nas dowodem, jak to zrobić, gdzie 

i czy to ma sens. Ona już przeszła tą drogę. Poszła, aby głosić nie siebie, ale Jezusa 

Ukrzyżowanego. Dlatego teraz Jej wstawiennictwu zawierzmy nasze wybory i decyzje. 

Proszę was teraz o powstanie i odmówienie modlitwy za wstawiennictwem Matki Józefy 

Hałacińskiej [rozdajemy obrazki z modlitwą i odmawiamy ją wspólnie] 

 

Podsumowanie: 

 

To nie masy ani grupy zmieniają historię tylko poszczególni ludzie. Tacy ludzie, jak Matka 

Józefa. Poznaliście już Ją i jej dzieło. Teraz czas na Waszą odpowiedź i Wasz wkład  w 

otaczająca nas rzeczywistość. Dla każdego z nas forma tej odpowiedzi może być inną, bo 

każdy z nas jest do czego innego powołany i inny 'pakiet' darów od Boga otrzymał. Hasło 

obecnego roku duszpasterskiego jest skierowane jednak do każdego z nas. Jaką damy 

odpowiedź? Proszę, byście propozycje realizacji tego hasła przemyśleli i przygotowali na 

następne zajęcia. 

 

Praca domowa dla chętnych: 

Na podstawie zasobów internetowych opracuj prezentację multimedialną o Założycielce 

Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek oraz o współczesnej działalności Zgromadzenia. 
 

 

       Opracowała s. Justyna A. Rosińska CSP 


