
 

 

Kl. „0 i I” 
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Temat: Błogosławiona siostra Julia uczy nas ofiarnej miłości. 

                                       /lub:/ Błogosławiona Julia Rodzińska - naszym przyjacielem w 

niebie. 

 

Cele ogólne: Zapoznanie z osobą s. Julii Rodzińskiej. Kształtowanie postawy otwartości na 

innych   i dzielenia sie z innymi. 

 

Cele operacyjne:  

• wyjaśnia znaczenie słów święty, 

• ilustruje postać s. Julii 

• wyjaśni kim Ona była, 

• określi w czym chce ja naśladować. 

 

Pomoce: piosenka „Taki duży, taki mały” 

               obraz przedstawiający błogosławioną Julię Rodzińską 

               mapa Polski z miejscami związanymi z błogosławioną s. Julią 

 

 

Wprowadzenie  

piosenka: Taki duży, taki mały  

 

Rozmowa na temat świętości: 

- co to znaczy, że ktoś jest święty? 

- czy od razu jesteśmy święci? 

 

Święty to przyjaciel Pana Boga. Kochając Pana Boga i ludzi już tutaj na ziemi i my 

mamy stać się przyjaciółmi Pana Boga. Aby łatwiej było nam to zrozumieć, dzisiaj poznamy 

taką świętą siostrę, poznamy jej życie i spróbujemy się zastanowić w czym możemy ją 

naśladować, by być z Panem Jezusem w niebie i ze wszystkimi świętymi. 

 

Prezentacja obrazu błogosławionej Julii Rodzińskiej i umieszczenie  na tablicy. 

 

Patrząc na obraz możemy już powiedzieć kim była Błogosławiona Julia Rodzińska. 

- tak, była siostrą zakonną, dominikanką. Zanim poszła do klasztoru, była maleńką 

dziewczynką, tak jak wy. Obok obrazu siostry Julii powiesimy mapę, aby zobaczyć z jakimi 

miejscami nasza siostra jest związana.  

 

Prezentacja życiorysu bł. Julii Rodzińskiej  

(można też wykorzystać mapę Polski i pokazać miejsca związane z s. Julią: Nawojową,    

Wielowieś, Mielżyn, Wilno oraz Stuthof). 

 

Opowiadam wam o tym wszystkim, żeby teraz porozmawiać jak my dzisiaj możemy  

naśladować bł. Julię?  



- Kto z was wie, co to znaczy naśladować kogoś? 

- iść po śladach, robić podobnie     

 

 

a święci zostawiają po sobie takie mocne ślady, które nie znikają, ale prowadzą nas do Pana 

Boga  

i ludzi. 

 

Dzisiaj poznaliśmy życie i drogę do nieba naszej siostry Julii. Powiedzcie, proszę jak my 

możemy ją naśladować?    

Po rozmowie z dziećmi podsumowujemy,że  Siostra Julia uczy nas: 

- ofiarności 

- szacunku do rodziców 

- wrażliwości na potrzeby innych 

- dzielenia się z drugim tym, co mamy 

- odwagi do dobrych czynów 

- dawania bez zapłaty, czyli bezinteresowności 

- codziennej modlitwy 

- zwracania sie do Pana Boga o pomoc dla siebie i bliźnich 

- tego, by nie myśleć tylko o sobie ale pamiętać o innych. 

 

PODSUMOWANIE 

 Skoro s. Julia już jest w niebie, to możemy Ją poprosić o modlitwę za nas, byśmy 

mieli tak jak ona dobre serce, byśmy ze wszystkich sił kochali Pana Boga i ludzi. O tym, 

że mamy Ją naśladować będzie wam przypominał obrazek, który za chwilę otrzymacie. 

Jest na nim Siostra Julia wraz z dziećmi, którymi się opiekowała. Pamiętacie napewno jaką 

modlitwę często odmawiała. Tak, - właśnie różaniec. Żeby o tej modlitwie nie zapominać, 

narysujemy teraz dziesiątkę różańca w ręku jednego z dzieci na obrazku (lub po prostu 

obok s. Julii z dziećmi) . 

 

I jeszcze jedno ! 

Jako zadanie domowe mamy razem z Siostrą Julią pomodlić się na różańcu.  

Modlitwa to wielki czyn miłości, to prosić o pomoc Pana Boga dla innych i dla siebie. Jeśli 

odmówicie każdego dnia – od dziś przez cały październik -  Ojcze nasz, 10 Zdrowaś 

Maryjo  

i Chwała Ojcu – to możecie na waszych obrazkach namalować czerwone serduszko, 

oznaczające  czyn miłości.  Na kolejnych katechezach będziemy do tego zadania 

powracać.  

 

Wspólna modlitwa  

Jako modlitwa na zakończenie powiemy 3x   

Błogosławiona Siostro Julio – módl się za nami. 

 

          

 
 


