
Bł. s. Józefina Nicoli 

Józefina Nicoli urodziła się 22 listopada 1863r., we Włoszech.  Już w dzieciństwie została 

ciężko doświadczona przez śmierć swojej siostry. Następnie zmarł także jej brat, którym 

opiekowała się, gdy ten był chory. Mawiano o Józefinie, że jest jak „chleb z masłem”- zawsze 

uczynna, grzeczna, radosna, dobra dla wszystkich. Już jako mała dziewczynka miała 

świadomość życia w obecności Boga. Jej rodzina była głęboko religijna i troszczyła się  

o wychowanie dzieci w wierze.  

Gdy Józefina dorosła, postanowiła zostać nauczycielką. W jej sercu zrodziło się pragnienie,  

by nauczać ubogie dzieci i służyć Bogu, tak też za namową swojego kierownika duchowego 

ks. Jakuba Pirinettego, w 1883 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Sześć lat 

później złożyła śluby. Otrzymała wtedy krzyż, który nosiła do końca życia, a który był wyrazem 

jej wierności.  Złożone śluby traktowała jako „cztery gwoździe, które przybijają do krzyża 

naszego Pana i upodabniają do Niego”. 

Siostra Józefina była bardzo oddana swej pracy. Przemierzała ulice miasta, w poszukiwaniu 

opuszczonych, samotnych dzieci, które nie miały dostępu do nauki. Zapewniała im zdobycie 

podstawowych umiejętności, a co więcej dawała im miłość i radość. Była jak promyk słońca 

przedzierający się przez ponurą codzienność tych sierot. „Noszący koszyki”- tak nazywano 

dzieci, które przenosząc różne towary starały się zarobić na swoje utrzymanie. Siostra Józefina 

stworzyła stowarzyszenie zwane Ludwiczkami, skupiające porzucone dzieci i walczące z biedą.  

W 1892r., Józefina zaczęła poważnie chorować na gruźlicę.  W tym czasie dowiedziała się 

także o śmierci swojego ojca i siostry. Sama także czuła, że Bóg przygotowuje ją do „oderwania 

się od tej ziemi”, jednak musiała nauczyć się żyć z chorobą.  

Została posłana jako przełożona do szkoły, gdzie uczyły się dzieci głuchonieme.  Ostatnie lata 

życia siostry Józefiny były wypełnione obowiązkami ekonomki prowincjalnej, a następnie 

pracą w przytułku.  

Zmarła 31 grudnia 1924r. w opinii świętości. Beatyfikowana została 3 lutego 2008r.  

Bł. S. Józefina Nicoli w swoich osobistych notatkach pisała: „Tylko spełnianie tego, czego 

oczekuje od nas Bóg, może nas uświęcić”. Swoim życiem przyczyniła się do zbawienia wielu 

dusz.  Całą swoją miłość oddała  ubogim dzieciom.   


