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Autor: s. Filipina Małgorzata Włoch 

 

Temat: Błogosławiona  Siostra  Julia  Rodzińska  - bohaterka Kościoła                

 
 Cel ogólny: Zapoznanie z życiem bł. s. Julii Rodzińskiej. Kształtowanie   

 postawy radosnego i odważnego wyznawania wiary . 

 

Cel szczegółowy:  
- wymieniają wydarzenia z życia bł. Julii  

- wymieniają dobre cechy charakteru błogosławionej 

- wyjaśnią, dlaczego jest ona wzorem do naśladowania 

- wyjaśniają dlaczego pragną naśladować jej życie i dlaczego chcą zostać świętymi 

 

 

Pomoce: 

 

 Zdjęcie Jana Pawła II, napis Sługa Boży Jan Paweł II, Obrazy znanych dzieciom świętych i 

błogosławionych, mapa Polski, obraz bł. s. Juli i bł. s. Juli z dziećmi, czerwony napis 

„męczennik”, zagadka, czerwone, papierowe serca 

 

Wprowadzenie: 

 

K. umieszcza na tablicy zdjęcie papieża Jana Pawła II wraz z napisem Sługa Boży Jan Paweł 

II, odczytuje napis i pyta co to znaczy, że Jan Paweł II jest Sługą Bożym. K. wysłuchuje 

odpowiedzi dzieci  i podsumowuje: 

 Jan Paweł II jest Sługą Bożym to znaczy, że Kościół modli się i stara się o to by ten papież 

został ogłoszony błogosławionym a potem świętym. 

K. pyta:  

 - Jakich świętych już znacie? 

Dzieci wymieniają znanych świętych, a katecheta umieszcza ich zdjęcia na tablicy i dodaje: 

Dziś chcę przedstawić wam jeszcze jedną błogosławioną. K. umieszcza kolejne zdjęcie i 

mówi: 

Oto bł. s. Julia Rodzińska – dominikanka. 

 

S. Julia bardzo kochała dzieci . 

 

Podanie prawdy: 

 

K. opowiada w skrócie życiorys Błogosławionej: 

  

Ponad sto lat temu, gdy żyły Wasze praprababcie i prapradziadkowie w małej górskiej 

miejscowości Nawojowa k. Nowego Sącza (K. pokazuje na mapie) przyszła na świat 

dziewczynka. Trzeciego dnia rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi zanieśli Ją do Kościoła i 

poprosili księdza o chrzest. Otrzymała wtedy trzy imiona: Stanisława Maria Józefa. 

Stasia miała dwóch braci: Julka i Józia oraz dwie siostry: Anię i Jasię. 

Mama Stasi wychowywała dzieci  i prowadziła dom natomiast tato był organistą  - grał w 

kościele na organach, prowadził chór, pracował też jako sekretarz w urzędzie gminy.  



Gdy Stasia miała 8 lat zmarła jej mama, a gdy miała 10 lat zmarł tato – dawniej ze względu 

na duży brak leków ludzie częściej umierali. Po śmierci rodziców Stasia wraz  z  siostra Jasią 

zamieszkała w domu dla dzieci prowadzonym przez siostry dominikanki. Siostry 

przygotowały ją do I Komunii św.   U Nich skończyła szkołę podstawową. Postanowiła 

zostać nauczycielką. Patrząc na życie sióstr, które Ją wychowywały, na ich miłość do Pana 

Jezusa, do dzieci i starszych podjęła decyzję, że również zostanie siostrą zakonną. Otrzymała 

biały habit i nowe imię: s.Julia. Od tej pory każdą swoja chwilę oddawała Panu Jezusowi i 

dzieciom, zwłaszcza tym dzieciom, które nie miały rodziców. S. Julia prowadziła szkołę, 

uczyła j. polskiego i historii polski. Pomagała uczniom słabym i mniej zdolnym. Dużo 

rozmawiała ze swoimi wychowankami. Dbała by wszystkie dzieci były ładnie ubrane i miały 

to czego potrzebują. ( K. pokazuje obraz S. Julia i dzieci) 

Podczas wojny s. Julia została uwięziona w obozie koncentracyjnym w Stutthofie k. Gdańska. 

W tym trudnym czasie dużo modliła się i uczyła modlitwy innych. Modlitwa czyniła pobyt w 

obozie lżejszym. S. Julia swoją małą porcją pożywienia dzieliła się z innymi więźniami. 

Zawsze chętnie spieszyła z pomocą. Bardziej dbała o innych niż o siebie. Pomagając 

więźniom chorym na  tyfus, sama zaraziła się tą chorobą i zmarła. Odeszła do Nieba. Została 

nazwana błogosławioną. Teraz Ci , którzy znają s. Julię  modlą się, żeby została świętą. 

 

 - Jak myślicie dlaczego s. Julię nazywa się błogosławioną? 

 -  Co dobrego uczyniła s. Julia? 

 

K. podsumowuje: S. Julia jest błogosławioną ponieważ to co robiła robiła bardzo dobrze, 

najlepiej jak potrafiła, robiła to z wielką miłością do Pana Jezusa i do drugiego człowieka. 

 

Pogłębienie: 

    

K. umieszcza na tablicy duży czerwony napis MĘCZENNIK i pyta: 

 - Kto to jest męczennik? 

K. wyjaśnia: 

Męczennik to odważny świadek Pana Jezusa, bohater, który oddał swoje życie za Chrystusa, 

za wiarę w Niego, nie lękając się umrzeć w okrutny sposób. 

Bł. S. Julia jest męczennicą ponieważ w bardzo trudnych warunkach obozu koncentracyjnego 

odważnie wyznawała wiarę w Pana Jezusa  - co było zabronione  i czyniła tak aż do śmierci. 

 

 - Kto zna innych świętych męczenników? ( św. Szczepan, św. Maksymilian Kolbe) 

 

Zastosowanie: do wyboru 1lub2 

 

1 K. zwraca się do dzieci: 

Dzisiaj zapoznałam was z  życiem bł.s. Julii Rodzińskiej, znacie życie Jana Pawła II – Sługi 

Bożego, słyszeliście o życiu innych świętych a Pan Bóg w Piśmie świętym mówi, że każdy z 

nas ma starać się o to by zostać świętym.  

 

Przypomnij sobie teraz jedno wydarzenie z dzisiejszego dnia: np. jak obudziłeś się ze snu, 

jadłeś śniadanie, rozmawiałeś z rodzicami, spotkałeś kolegów itp. Wybierz jedno wydarzenie 

i narysuj je w zeszycie. 

A teraz pomyśl czy wtedy zachowałeś się najlepiej jak potrafiłeś? Czy to zachowanie 

podobało się Panu Bogu? A może mogłeś  zachować się lepiej, z większa miłością? 

Narysuj to samo wydarzenie tylko  jak wykonujesz je  najlepiej jak potrafisz. 

 



2. S. Julia miała serce kochające Pana Jezusa i ludzi . Pomyśl  jakie jest Twoje serce? Czy 

kochasz Pana Jezusa? Czy jesteś dobry dla Twoich najbliższych i kolegów? 

K. rozdaje dzieciom serca wycięte z papieru najlepiej czerwonego i prosi by narysowały w 

nich ołówkiem lub błyszczącym żelopisem swój uczynek, który można nazwać błogosławionym 

– szczęśliwym, wykonanym z miłości. 

 

Powtórzenie: 

 

K. zadaje dzieciom zagadkę: 

 

Kto to jest? 

 

Kiedy była mała, u sióstr się wychowywała 
Później nauczycielką i dominikanką została 
Dzieci bardzo kochała 
W obozie koncentracyjnym 
Dla Pana Jezusa życie oddała 
 

Zakończenie: 

 

Modlitwa za przyczyną błogosławionej Siostry Julii Rodzińskiej. 

 

 

 

 

 


