
Paulina Jaricot –konspekt lekcji religii klasy IV-VI SP 
 
 

Autor: s. Maria Józefa Toczko ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

Temat: Zafascynowani wiarą Pauliny Jaricot. 

 

Cele katechetyczne: 

 

Ogólne: 

 zafascynowanie dziecka postacią Pauliny Jaricot jako osoby, która na miłośd Chrystusa 

odpowiedziała żywą wiarą; 

 kształtowanie w dziecku postawy zawierzenia Bogu w trudnościach na wzór Pauliny Jaricot; 

 rozwijanie w dziecku postawy mężnego wyznawania wiary w codziennym życiu; 

 budzenie w dziecku pragnienia modlitwy różaocowej. 

 

Szczegółowe: 

Wiedza: 

 uczeo potrafi opowiedzied o Paulinie Jaricot; 

 uczeo umie opowiedzied, w jaki sposób można od Pauliny Jaricot uczyd się wiary. 

Umiejętności: 

  uczeo potrafi wskazad postawy Pauliny Jaricot, które są godne naśladowania; 

  uczeo podaje przykłady, w jaki sposób sam może zachwycad innych swoją wiarą.  

Postawy: 

 uczeo pragnie naśladowad wiarę Pauliny Jaricot; 

 uczeo chętnie uczestniczy w modlitwie różaocowej i potrafi zachęcid do niej innych.  

 

Metody i techniki pracy: 

Rozmowa kierowana, burza mózgów, prezentacja sylwetki Pauliny Jaricot, praca z ilustracjami, 

rozwiązywanie krzyżówki, sporządzenie wykresu. 

 

Środki dydaktyczne: 

Tekst opowiadania o Paulinie Jaricot, ilustracje z jej życia, różaniec, Pismo Święte, przygotowane 

elementy z karty pracy: krzyżówka i tajemnice różaocowe. 



Przebieg lekcji: 

1. Modlitwa: Wierzę w jednego Boga… 

2. W ramach powtórzenia pytamy o to, kto, kiedy i jakim dokumentem ogłosił przeżywany 

w Kościele Rok Wiary (papież Benedykt XVI, 11.10.2012 r., Listem apostolskim Porta fidei). 

3. Mówimy, że często spotykamy ludzi, którzy nas fascynują, z tego może narodzid się w nas 

pragnienie: ja też bym chciał/-a tak żyd. Dla nas, którzy kochamy Pana Jezusa i każdego dnia 

chcemy Go kochad coraz mocniej, wspaniałym przykładem są osoby, które wręcz 

promieniują miłością do Boga. Mają one szczególny dar przyprowadzenia do Niego tłumów 

ludzi przykładem własnego życia. Ich postawę można porównad do zapałki, która – chod 

jest tak niewielka − swym płomykiem wznieca wielki ogieo. Jedną z takich osób jest sługa 

Boża Paulina Jaricot, założycielka Żywego Różaoca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.  

Św. Jan Maria Vianney powiedział: „Znam jedną osobę, która potrafi znosid krzyże, bardzo 

ciężkie krzyże, i dźwigad je z miłością – jest nią Paulina Jaricot”. Prosimy uczniów, by 

zastanowili się nad tym zdaniem, zanim przedstawimy im sylwetkę sługi Bożej. Święci 

potrafią dostrzegad cenne dary u siebie nawzajem, a my? Popatrzmy na własne życie – jak 

trudno jest cieszyd się z tego, że koleżanka czy kolega ma jakiś dar czy talent, a tak łatwo 

przychodzi nam zazdrośd.  

4. Na tablicy umieszczamy ilustracje ukazujące życie Pauliny Jaricot (załącznik I). 

5. Przedstawiamy sylwetkę Pauliny Jaricot (załącznik II). 

6. Inicjujemy burzę mózgów, np. pytając uczniów, kiedy żyła Paulina Jaricot, jakie dzieła 

założyła. Dzieci przywołują zapamiętane fakty, najważniejsze z nich zapisujemy na tablicy.  

7. Sporządzamy na tablicy wykres, który uczniowie uzupełniają cechami Pauliny świadczącymi 

o jej głębokiej wierze (załącznik III). 

 9. Dla utrwalenia treści związanych z osobą Pauliny Jaricot uczniowie rozwiązują przygotowaną 

krzyżówkę (załącznik IV). 

10. Zachęcamy dzieci do modlitwy różaocowej z rodzicami w domu i na nabożeostwie 

w kościele. Sługa Boża Paulina Jaricot mawiała, że pragnie „przybliżyd różaniec rzeszom”, 

robiła to wszystko dla zbawienia biednych grzeszników. Poprośmy uczniów, by pomyśleli, 

jak możemy zachęcid innych do tej modlitwy. 

11. Praca domowa: Postaramy się przez tydzieo utworzyd klasowy Żywy Różaniec. Każdy uczeo 

losuje jedną karteczkę z tajemnicą (załącznik V); trzeba ją wkleid do zeszytu. Jeśli klasa liczy 

więcej niż 20 osób, przygotowujemy podwójny komplet i proponujemy, aby chętni 

wylosowali pozostałe karteczki − jako apostołowie różaoca będą mieli zadanie znaleźd 

wśród koleżanek i kolegów osoby, które włączą się w tę wspólną modlitwę.  

11. Modlitwa na zakooczenie: Pomódlmy się wspólnie, prosząc Pana Jezusa i Maryję, aby 

Paulina Jaricot została wliczona do grona błogosławionych i świętych i abyśmy my − biorąc 

przykład z jej życia − każdego dnia coraz mocniej wierzyli. Pod Twoją obronę…



ZAŁĄCZNIK I 

Paulina ze swoją starszą siostrą Zofią 

 

Paulina tuż przed śmiercią 

 



Paulina Jaricot (1799–1862) 

  

 

 



Paulina niosąca pomoc potrzebującym 

 



ZAŁĄCZNIK II   Opowiadanie o Paulinie Jaricot 

Opowiem wam dziś o Paulinie Jaricot − o osobie, która tak bardzo kochała Pana 

Jezusa, że wszystkim ludziom, szczególnie tym najuboższym, pragnęła o Nim 

opowiadad, aby uwierzyli w Niego. Paulina urodziła się w Lyonie (miasto we Francji) 

w 1799r., czyli ponad 200 lat temu. Była najmłodszą córką z siedmiorga dzieci 

Antoniego i Joanny Jaricot. Jej rodzina była bardzo religijna, dlatego dziewczynka 

wprost uwielbiała spędzad czas w pobliskim kościele. Gdy tylko słyszała głos bijących 

dzwonów, rzucała wszystkie zabawy i szybko biegła, aby nie spóźnid się na spotkanie 

z Jezusem. Jej ulubionym i najważniejszym miejscem w świątyni było tabernakulum. 

Było dla niej jak magnes, od którego z trudem pozwalała się oderwad. Kiedy mama 

chciała ją zabrad z kościoła, często mówiła: „Mamo, pozwól mi jeszcze trochę 

zostad… Nie skooczyłam jeszcze wszystkiego mówid Jezusowi. Przyjdź po mnie 

później, proszę, dużo później…”.  

Jej starszy brat pragnął zostad misjonarzem, a ona jako mała dziewczynka 

mówiła, że pojedzie z nim, by leczyd chorych, ubierad kwiatami ołtarze i pięknie 

wyszywad szaty potrzebne do sprawowania Mszy świętej. Rodzice nazywali ją 

„rajskim skowronkiem”, gdyż pięknie śpiewała i grała na pianinie. Miała też bardzo 

dobre serce. Kiedyś, gdy ujrzała biedaka, powiedziała do mamy: „Chciałabym mied 

studnię pełną złota, żeby móc pomagad wszystkim ubogim, tak żeby nie było już 

nikogo płaczącego z powodu nędzy”.  

Jednak kiedy miała kilkanaście lat, zaczęły ją pociągad ziemskie przyjemności: 

zaczęła się stroid, kupowad bardzo drogie ubrania, kolczyki, pierścionki, poznawad 

coraz to nowych chłopców. Czuła, że to wszystko odciąga ją od Pana Boga, ale 

atrakcje były zbyt pociągające. Stała się próżna. Nawet kiedy pewnego dnia wypadł 

jej z rąk obrazek z Pierwszej Komunii, udała, że nic się nie stało. Dopiero kiedy 

doznała porażenia po upadku ze stołka, w wyniku którego straciła sprawnośd 

fizyczną, wówczas zrozumiała, że postępuje źle.  

W modlitwie pytała Pana Jezusa, czego od niej oczekuje. Każdego dnia zaczęła 

coraz bardziej pomaga innym. Została cudownie uzdrowiona przez wstawiennictwo 

św. Filemony. Zaczęła zbierad pieniądze na misje na Wschodzie. Znalazła 10 osób, 

które przekazały pieniądze na to dzieło. Z tych osób miała znaleźd kolejną i tak 



powstały setki, a potem tysiące − tak powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Później 

założyła Żywy Różaniec, czyli znalazła 15 osób, które codziennie odmówiły jedną 

tajemnicę różaoca. I znów każdy miał znaleźd jedną osobę − i tak się to dzieło 

rozrastało. Trzeba pamiętad, że za czasów Pauliny nie było jeszcze tajemnic światła, 

dlatego potrzebowała tylko 15 osób. Dziś koła różaocowe liczą po 20 osób. Paulina 

chciała, aby mnóstwo ludzi modliło się na różaocu, aby ludzie poznali i ukochali tę 

modlitwę, a przez nią pomagali innym. 

Paulina z czasem zaczęła doświadczad cierpienia z powodu choroby, upokorzeo 

i różnych zmartwieo. Jednak wiernie trwała przy Panu Bogu, gdyż ponad wszystko 

umiłowała Eucharystię – była dla niej najcenniejszym darem, z którego czerpała siłę. 

Straciła cały swój majątek na skutek oszustwa jednego z jej współpracowników 

i popadła w ogromne długi. Do kooca życia pozostała w wielkiej nędzy, często nie 

mając nawet nic do jedzenia. Mimo wszystko do kooca odczuwała głęboką zażyłośd 

z Panem Bogiem, co pomagało jej wierzyd, że ta ofiara upokorzenia jest potrzebna. 

W jej życiu sprawdziło się powiedzenie: „Kogo Bóg kocha, tego doświadcza”. Zmarła 

w 1862 r., mając 63 lata. Dziś wielu ludzi modli się o to, aby Paulina Jaricot została 

wliczona do grona błogosławionych i świętych, gdyż jest pięknym świadkiem wiary 

w codziennym życiu.  

 

ZAŁĄCZNIK III 

SŁUGA BOŻA PAULINA JARICOT 

(1799–1862) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kooca zawierzyła 

Bogu 

Umiłowała Eucharystię 

Troszczyła się 

o potrzeby biednych 

Założyła Żywy Różaniec 

i Dzieło Rozkrzewiania 

Wiary 



ZAŁĄCZNIK IV 

 

1. Do kooca życia sługa Boża Paulina Jaricot odczuwała głęboką …………………………. z Bogiem. 

2. Miejsce urodzenia Pauliny. 

3. „Kogo Bóg kocha, tego …………………………..”. 

4. Mówimy o niej: sługa Boża, dlatego modlimy się o jej ……………………………… . 

5. Nazwa paostwa, w którym leży rodzinne miasto Pauliny Jaricot. 

6. Cecha, która charakteryzowała Paulinę w młodości, kiedy korzystała ze światowych atrakcji. 

7. Kontuzja, której doświadczyła w wyniku upadku ze stołka. 

8. Po nawróceniu wielkim pragnieniem jej serca było krzewienie ……………………… wśród ludu. 

9. Za wstawiennictwem tej świętej została cudownie uzdrowiona. 

10. Imię jej starszej siostry. 

11. Ile dzieci mieli rodzice Pauliny? 

12. Najcenniejszy dar w życiu Pauliny. 

 

ODPOWIEDZI: 1) zażyłośd, 2) Lyon, 3) doświadcza, 4) beatyfikację, 5) Francja, 6) próżnośd, 7) porażenie,  

8) wiary, 9) Filemony, 10) Zofia, 11) siedmioro, 12) Eucharystia. 



 

ZAŁĄCZNIK V 

 

 

TAJEMNICA I RADOSNA 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

 

TAJEMNICA II RADOSNA 

Nawiedzenie św. Elżbiety 

 

TAJEMNICA III RADOSNA 

Narodzenie Pana Jezusa 

 

TAJEMNICA IV RADOSNA 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

 

TAJEMNICA V RADOSNA 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

TAJEMNICA I ŚWIATŁA 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

TAJEMNICA II ŚWIATŁA 

Cud w Kanie Galilejskiej 

 

TAJEMNICA III ŚWIATŁA 

Głoszenie królestwa Bożego 

 

TAJEMNICA IV ŚWIATŁA 

Przemienienie na górze Tabor 

 

TAJEMNICA V ŚWIATŁA 

Ustanowienie Eucharystii 

 

TAJEMNICA I BOLESNA 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

 

TAJEMNICA II BOLESNA 

Biczowanie Pana Jezusa 

 

TAJEMNICA III BOLESNA 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 

 

TAJEMNICA IV BOLESNA 

Dźwiganie krzyża 

 

TAJEMNICA V BOLESNA 

Śmierd Pana Jezusa na krzyżu 

 

TAJEMNICA I CHWALEBNA 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

 

TAJEMNICA II CHWALEBNA 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

TAJEMNICA III CHWALEBNA 

Zesłanie Ducha Świętego 

 

TAJEMNICA IV CHWALEBNA 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

TAJEMNICA V CHWALEBNA 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 

 


