
KONSPEKT KATECHEZY DLA DZIECI KLASY I, II, III, 

 

 

TEMAT: SEKRET RADOŚCI KRZYŻA 

 

Cel ogólny: Zapoznanie z postacią Joanny Józefy Hałacińskiej, która uczy nas z miłością 

podejmować codzienne doświadczenia.  

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 opowiada, krótką historię życia Joanny Józefy Hałacińskiej,  

 zna nazwę zgromadzenia jakie założyła,  

 potrafi wyjaśnić, na czym polega sekret radości krzyża, 

 podejmuje codzienne trudności z miłości do Pana Jezusa. 

 
Metody i formy pracy: zbiorowa, rozmowa kierowana, opowiadanie. 

 
Środki dydaktyczne: tablica, zdjęcia dzieci radosnych i smutnych, Pismo Święte, obraz 

Założycielki, tekst notatki biograficznej Matki Joanny Józefy Hałacińskiej. 

 
1. PUNKT WYJŚCIA 

 

Katecheta umieszcza na tablicy szkolnej zdjęcia dzieci radosnych  po jednej stronie i zdjęcia 

dzieci smutnych po drugiej stronie tablicy.  

 

Katecheta kieruje pytanie do uczniów: 

Zwróćcie uwagę na obrazy umieszczone na tablicy, co widzicie? 

 

Wypowiedzi uczniów...... 

Dzieci powinny zauważyć, że jedne dzieci są radosne a inne dzieci są smutne. 

 

Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów... 
 

2. PRZEKAZ TREŚCI 

 

OPOWIADANIE O JOASI 

1. 

 150 lat temu w małej miejscowości Bulowice k. Oświęcimia, urodziła się 

dziewczynka, która miała na imię Joasia. Mała Joasia wychowała się w rodzinie bardzo 

religijnej. Rodzice jej nauczyli swoją córeczkę jak rozmawiać z Panem Jezusem swoimi 

słowami – to znaczy nauczyli ją, jak ma się modlić i jak ma kochać Pana Jezusa. 

Joasia miała bardzo dobre serce dla wszystkich. Pomagała bardzo swoim rodzicom w 

gospodarstwie, opiekowała się młodszym rodzeństwem, małą Kasią, Tereską, Józkiem 

Jankiem i Andrzejkiem. Joasia bardzo często zastanawiała się dlaczego w jej otoczeniu 

jedne dzieci są radosne a inne smutne. 

Postanowiła odkryć ten sekret. 



Joasia rozmawiała i bawiła się najpierw z dziećmi radosnymi i zauważyła, że w życiu tych 

dzieci nie brakuje niczego. Podchodziła też do dzieci smutnych i poznawała ich trudną 

codzienność wypełnioną ciężką pracą i ubóstwem. Szczególnie żal jej było Franka i Zosi, 

których mama ciężko pracowała a później zachorowała a taty nie stać było na codzienny 

chleb. Inna jej koleżanka Krysia z rudym warkoczykiem była smutna, bo jej rodzice bez 

przerwy kłócili się ze sobą. 

Joasia postanowiła w sercach tych smutnych dzieci przywrócić radość w ich oczach. 

Pewnego dnia podczas zabawy zaprosiła te dzieci Franka, Zosię i Krysię do przydrożnego 

krzyża do figurki, która  stała przy wiejskiej drodze. 

Poprosiła, by dzieci uklękły, a ona patrząc w skupieniu na ukrzyżowanego Pana Jezusa 

głośno zaczęła opowiadać mu o całej biedzie swoich małych przyjaciół. 

2. 
 

Opowiedziała też maluchom, jak Pan Jezus na krzyżu cierpiał z miłością. 

ojej!!! zawołał Franek – my też tak spróbujmy!!! może i nasze cierpienie i modlitwa też 

komuś pomoże. 

Joasia zaczęła głośno modlić się tak jak umiała: 

Kochany Panie Jezu, wisisz na krzyżu, i choć bardzo cię boli jesteś szczęśliwy, bo zbawiasz 

każdego człowieka. Nam też nie jest łatwo. Sam widzisz chorą mamę Franka i Zosi i 

przerażoną Krysię, która ciągle żyje w lęku i martwi się o swoich rodziców. 

Daj nam siłę byśmy umiały włączyć nasz ból w twój święty krzyż i przemienić nas byśmy z 

radością ofiarowały tobie to, co nas boli. 

Po tej modlitwie dzieci poczuły, że Pan Jezus wybrał je do szczególnej misji, że są 

pomocnikami w wielkim dziele zbawienia świata. 

Joasia odkryła niezwykły sekret – to miłość nadaje sens naszemu cierpieniu. 

ANALIZA OPOWIADANIA 

 

1. Kto jest główną bohaterką opowiadania? -  (Joasia) 

2. Co zauważyła Joasia u dzieci? - (że są bardzo smutne i biedne) 

3. Jak Joasia postanowiła pomóc smutnym dzieciom? (zaprowadziła je do krzyża Pana 

Jezusa) 

4. Jaki sekret odkryła Joasia? 

(Joasia odkryła niezwykły sekret, że to miłość nadaje sens naszemu cierpieniu). 

PODSUMOWANIE ANALIZY 

Pan Jezus w swojej Ewangelii, którą zapisał święty Łukasz apostoł, powiedział bardzo 

ważne słowa.  

Wstańcie, przeczytamy Słowo Boże. 



CZYTANIE EWANGELII:   Łk 9,23 

<<Kto chce iść za Mną, niech , niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój 

Krzyż i niech Mnie naśladuje>>Łk 9,23. 

ANALIZA PISMA ŚWIĘTEGO 

1. Co nam mówi Pan Jezus w Ewangelii, którą przekazał nam św. Łukasz? Jakie słowa 

uwiecznił w swojej Ewangelii? 

(Jeśli kto chce pójść za mną niech weźmie krzyż, to znaczy niech przetrwa i cierpliwie 

dźwiga swoje cierpienie dla zbawienia świata, a w ten sposób będzie naśladować Pana 

Jezusa). 

2. Co jest naszym krzyżem? 

(Wypowiedzi dzieci: choroba, bieda, niezrozumienie ludzkie, brak pracy itp.) 

3. Jaki sekret odkryła Joasia? 

(Wypowiedzi dzieci: Joasia odkryła, że kiedy z miłością będziemy nieśli krzyż, to wtedy 

będziemy radośni). 

4. Kiedy więc będziemy tak naprawdę radośni? 

(Wypowiedzi dzieci: kiedy krzyż nasz, to znaczy nasz ból i cierpienie będziemy nieśli z 

miłością). 

 

ZAKOŃCZENIE PRZEKAZU TREŚCI 

Kiedy mała Joasia dorosła – została siostrą zakonną i w zakonie przyjęła nowe imię siostra 

Józefa. 

 (tu katecheta pokazuje dzieciom obraz Założycielki) 

Założyła swój zakon i nazwała go zakonem pasyjnym, to znaczy Męki Pańskiej i uczyła 

swoje duchowe córki jak mają kochać Pana Jezusa Cierpiącego, ukrzyżowanego z miłości 

do nas. 

Duchowe córki małej Joasi, o której wam opowiadałam pracują do dziś jako katechetki w 

szkołach, jako pielęgniarki w szpitalach i jako misjonarki na misjach w afryce. Siostry te, 

jej duchowe córki uczą ludzi jak dźwigać krzyż z miłością. 

 

3. INTERIORYZACJA 

Dziś Joasia jest już w niebie, pomódlmy się więc do niej, by wyprosiła u Pana Boga, aby 

wszyscy ludzie chcieli z miłością dźwigać swój krzyż i by tak jak ona odkryli ten sekret. By 

odkryli, jak być radosnym nawet wtedy, gdy jest nam źle, wtedy gdy cierpimy. 

Katechetka odmawia modlitwę z obrazka Matki Józefy Hałacińskiej <<Panie Jezu 

Chryste..... 



ZAPIS DO ZESZYTU 

 

TEMAT: SEKRET RADOŚCI KRZYŻA 

 

Katecheta rozdaje dzieciom do wklejenia zdjęcie Matki Józefy Joanny Hałacińskiej i 

gotową notatkę biograficzną o Matce Założycielce wraz z modlitwą  o beatyfikację i łaski 

potrzebne za jej przyczyną. 

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KATECHEZY 

 

Katecheta razem z dziećmi z obrazka odmawia modlitwę o beatyfikację założycielki Matki 

Józefy Joanny Hałacińskiej - zaczynającą się od słów „Panie Jezu Chryste.......” albo, jeśli 

to jest np. Czas Wielkiego Postu katecheta z dziećmi odmawia modlitwę: Któryś za nas 

cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

       Opracowała s. Aniceta R. Goszczycka CSP 

 


