s. Diana Jonczyk
Konspekt katechezy
do szkół ponadgimnazjalnych
Temat: Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz - Przyjaciel Młodych. Spotkanie
Młodzieży w Miejscu Piastowym 14-17.06. 2012 r.
Cel ogólny :
- Ukazanie bł. ks. Br. Markiewicza jako założyciela i wychowawcę i podkreślenie jego
niestrudzonej pracy na rzecz młodzieży,
- Zachęcenie uczniów i zapoznanie z programem zlotu młodzieży w Miejscu Piastowym
w dniach od 14-17.06.2012 r.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi wymienić wydarzenia z życia ks. Markiewicza i sposoby jego pracy z młodzieżą,
- potrafi uzasadnić dlaczego można nazywać Go:„Przyjacielem młodych?”,
- wnioskuje o potrzebie dynamizmu i zaangażowania młodych w życie Kościoła i określa
na czym ono polega,
- potrafi zaprezentować program zlotu młodzieży.
Metody i formy pracy:
modlitwa,
pogadanka,
refleksja,
prezentacja zdjęcia lub obrazu,
analiza tekstu – świadectwa, przemówienia papieskiego,
nauka pieśni o ks. Markiewiczu,
prezentacja strony internetowej: www.michalitki.pl, www.michalici.pl,
prezentacja filmu o Ks. Br. Markiewiczu pt: “Wielki wychowawca Ks. Bronisław Markiewicz i
przemówienia Benedykta XVI , Madryt 21.08.2012r.

Pomoce i środki dydaktyczne:
- laptop, projektor, (you Tube- Homilia Benedykta XVI-Madryt 21.08.2011 r. , film o ks.
Br.Markiewiczu pt:” Wiel;ki Wychowawca ks. Bronisław Markiewiczlub na: Chomikuj.pl, pt:
BRONISŁAW MARKIEWICZ,
- fotografia lub obraz bł. Ks. Br Markiewicza,
- życiorys,
- tekst modlitwy o kanonizację lub tekst modlitwy ”Wszechmogący ....”, tekst modlitwy
za młodzież na rozpoczęcie katechezy,
- gitara i tekst piosenki- „Chciałeś zgromadzić miliony”,

- magnetofon- Cd- ”Ślady miłości”,”Koszyk malin”,
- plakat informacyjny dotyczący zlotu młodziezy lub folder z programem.
PRZEBIEG KATECHEZY:
A. Modlitwa (przygotowana i prowadzona przez 2 uczniów)
1. Ojcze nasz, prosimy Cię o szczególne dla nas łaski. Pomóż nam znaleźć prawdę, której
pragniemy. Zachowaj nasze dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję
oraz oddala od Ciebie Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym.
2. Wskaż nam, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających nas w życiu
obowiązków. Dopomóż nam cieszyć się pięknem świata i radować się swoją młodością,
zaufaniem darzyć rodziców i wychowawców. Pomóż , abyśmy w Jezusie Chrystusie znależli
drogę, prawdę i życie. Amen.
B. Wprowadzenie w temat:
Lubimy spotykać się w gronie rówieśników w szkole, w domu, na dyskotece. Chętnie także
wyjeżdżamy na wspólne wyprawy w góry, nad morze, jezioro, czy też np. na mecze lub koncerty.
Takie spotkania, bądź też wyprawy gromadzą zawsze kilkanaście, kilkadziesiąt, a niekiedy nawet
tysiące młodych ludzi. Z mediów dowiadujemy się, że bardzo często imprezom masowym z
udziałem młodzieży towarzyszy agresja, czy też różnego rodzaju używki typu: papierosy,
alkohol, narkotyki, dopalacze... Na szczęście docierają do nas także przeciwne informacje o
spotkaniach młodego pokolenia, które jest wolne od zagrożeń. W 1985 roku, papież Jan Paweł II
rozpoczął niezwykłe, trwające do dziś dzieło:-Światowe Dni Młodzieży, na których młodzi
katolicy z całego świata – w łączności z Ojcem świętym – chcą wspólnie spędzić czas, modlić
się, poznawać siebie i zbliżać się do Chrystusa. Ostatnie spotkanie młodych z papieżem
Benedyktem XVI odbyło się w tym roku w sierpniu w Madrycie w Hiszpanii.
C. Przepowiadanie:
1. Świadectwo (czyta uczeń przygotowany przez katechetę)
Posłuchajmy fragmentu świadectwa Piotra, który którzy uczestniczył w tym spotkaniu :
„Wiara jest możliwa tylko we wspólnocie Kościoła”. Hiszpańskie spotkanie pokazało mi na
nowo z jednej strony uniwersalność i powszechność Kościoła, a z drugiej – jego różnorodność i
bogactwo. Dobrze było zobaczyć na własne oczy, że młodych katolików, niezależnie od ich
narodowości i języka, jednoczy nas wiara w Jezusa Chrystusa, w opiekę Maryi i wstawiennictwo
świętych. Na madryckim spotkaniu każdy modlił się w swoim języku, ale przecież każdy dobrze
wiedział, kto jest tych modlitw Adresatem . Mało tego – podczas wędrówek po Madrycie i
niezliczonych spotkań można było się przekonać, że wiele osób uczestniczy w życiu Kościoła,
formując się w licznych wspólnotach i duszpasterstwach. Z drugiej strony ŚDM mógł przekonać

tych, którzy wątpią w to, że Jezus faktycznie umarł na krzyżu i odkupił swoją krwią ludzi
wszystkich języków, kultur i narodów. Na ulicach stolicy Hiszpanii wielbili oni Boga w sposób
odpowiadający ich wrażliwości, mentalności i kulturze. Zrozumiałem na nowo, że muszę
codziennie zakorzeniać się w Jezusie – poprzez regularną modlitwę, przystępowanie do
sakramentów czy lekturę Biblii. To wszystko da mi pokój serca, umocni w wierze i sprawi, że
będę świadkiem Jezusa wobec innych; także wobec tych, którzy katolicyzm odesłaliby
najchętniej na śmietnik historii. Czuję teraz jeszcze wyraźniej, że to, co my robimy – ludzie
wierzący – jest normalne, dobre i potrzebne, że jest w tym sens. Słowa Papieża to kolejna
istotna kwestia. Wyjeżdżałem z Madrytu z przekonaniem, że mówił do nas człowiek, przez
którego z jednej strony przemawiał Duch Święty, a z drugiej ktoś, kto bardzo nam ufa i w nie
mniejszym stopniu na nas, młodych, liczy. Benedykt XVI mówił o rzeczach trudnych, mogących
budzić sprzeciw, ale robił to w sposób sobie właściwy – delikatnie i z miłością. Przypomniał
m.in. o tym, że wiara jest możliwa tylko we wspólnocie Kościoła, że powinniśmy Go kochać i
nie wstydzić się przynależności do Niego.
Analiza tekstu:

- Co dają takie spotkania młodym? -Wypowiedzi uczniów

2. Posłuchajmy także fragmentu homilii Benedykta XVI do młodych 21.08.2011 na You
Tube Homilia Benedykta XVI Madryt 2011.
Analiza tekstu: - do czego wzywał papież młodych?
D. Człowiek odpowiada
1. Zachęcenie uczniów do udziału w Spotkaniu Młodych w Miejscu Piastowym 1417.06.2012.
Nawiązując do treści homilii papieża Benedykta XVI pragnę was zaprosić do uczestnictwa w
wydarzeniu, podczas którego będziecie mogli poszerzać swoje horyzonty, spotkać się razem z
innymi i podzielić swoją wiarą.
W dniach od 14-17.06.2012 r. odbędzie się ZLOT MŁODZIEŻY W MIEJSCU
PIASTOWYM. Na to spotkanie zaproszeni są wszyscy młodzi, którzy pragną spędzić kilka dni
na wspólnym śpiewie, radości, solidarności i modlitwie.
ZAPIS NA TABLICY:
ZLOT MŁODZIEŻY W MIEJSCU PIASTOWYM- 14-17.06. 2012 r.
Jego inspiracją jest 100 lecie śmierci wspaniałego przyjaciela młodzieży –
KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA. Dziś chcę zapoznać was z postacią, która stawiała na
młodzież, która była oddana młodzieży:
2. Prezentacja filmu „Wielki wychowawca ks. Bronisław Markiewicz” (16 minut) lub na:
Chomikuj.pl BRONISŁAW MARKIEWICZ.

Podsumowanie: Możecie wejść na stronę internetową: www.michalitki .pl lub www.
michalici. pl., na których możecie zapoznać się szerzej z działalnością ks. Br .Markiewicza.
ZAPIS NA TABLICY :
100 ROCZNICA ŚMIERCI BŁ.KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
Z tej okazji założone przez niego Zgromadzenia: Sióstr Michalitek i Księży
Michalitów zorganizowały specjalne spotkanie dla młodzieży. Będzie ono szansą niezwykłego
doświadczenia wspólnoty, samych siebie oraz możliwości uczestniczenia w modlitwie Kościoła
i dzielenia się swoją wiarą z innymi. Możemy wspólnie spędzić czas, modlić się, poznawać
siebie i zbliżać się do Chrystusa. Chcę zatem zapoznać was ze szczegółowym programem
spotkania i zachęcić do uczestnictwa:
PROGRAM:
14-15 czerwca- Warsztaty muzyczne- rozpoczęcie o godz. 15.00
16 czerwca godz. 10.00:
- „Wstrząsające świadectwo”- Leszek Dokowicz
- „Sekret wolności”- ks. Prof.Andrzej Zwoliński
- Koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
- Msza pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks.
Pascuala Cháveza
- „Bóg ponad wszystko” -oratorium muzyczne o bł. Bronisławie Markiewiczu (premiera)
17 czerwca godz. 9.00
- Spotkanie z Leszkiem Dokowiczem -cz. II
- Msza św. Pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała
Archanioła ks.Kazimierza Radzika
- Śluby wieczyste Sióstr Michalitek
E. Podsumowanie:
Ks. Br. Markiewicz zachęcał ludzi młodych, by angażowali się w życie Kościoła , by świadczyli
o Chrystusie, dlatego jest okazja , by udać się na to radosne spotkanie młodych.
Nauka pieśni :”Chciałeś zgromadzić miliony”
lub CD pt:“Koszyk malin”, pieśń nr 1 -Chciałeś zgromadzić miliony”.
ZAPIS DO ZESZYTU:
Temat: Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz - Przyjaciel Młodych. Spotkanie Młodych
w Miejscu Piastowym 14-17.06. 2012 r. .

1. Świadectwo ze spotkania młodych w Madrycie: „Zrozumiałem na nowo, że muszę codziennie
zakorzeniać się w Jezusie – poprzez regularną modlitwę, przystępowanie do sakramentów czy
lekturę Biblii. To wszystko da mi pokój serca, umocni w wierze i sprawi, że będę świadkiem
Jezusa wobec innych”.
2. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku
k/Jarosławia. Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także
profesorem Seminarium Duchownego. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy
na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu.
Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych
widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego
społeczeństwa.Posłuszny głosowi Bożemu udał się do Św. Jana Bosko do Włoch i został Jego
uczniem. Po 7 latach pobytu wraca w 1892 roku do Polski i obejmuje parafię w Miejscu
Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność wychowawczą w
utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Szybko dojrzewa w nim myśl o założeniu
nowej rodziny zakonnej. W dniu 23 września 1897 roku skierował po raz pierwszy do Biskupa
Przemyskiego i do Ojca Świętego prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia. Mimo
usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarł 29 stycznia 1912
roku. W dniu 29 września 1921 roku Biskup Krakowski Adam Stefan Sapieha wydał dekret
erekcyjny Zgromadzenia. Natomiast 15 czerwca 1966 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone
na prawie papieskim. Proces beatyfikacyjny Ks. Br. Markiewicza rozpoczął się w 1958 roku. W
dniu 02.07.1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego.
19.06.2005r. ks. Bronisław Markiewicz został beatyfikowany w Warszawie.
3. Program zlotu młodych w Miejscu Piastowym (14-17.06.2012):
14-15 czerwca- Warsztaty muzyczne- rozpoczęcie o godz. 15.00
16 zerwca godz. 10.00:
„Wstrząsające świadectwo”-Leszek Dokowicz
„Sekret wolności”- ks. Prof.Andrzej Zwoliński
Koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
Msza pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks.
Pascuala Cháveza
„Bóg ponad wszystko” -oratorium muzyczne o bł. Bronisławie Markiewiczu (premiera)
17 czerwca godz. 9.00
Spotkanie z Leszkiem Dokowiczem -cz.II
Msza św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała
Archanioa ks.Kazimierza Radzika
Śluby wieczyste Sióstr Michalitek

4. Praca domowa- Opracowanie pojedyńczo lub w grupach ciekawego plakatu o spotkaniu
młodych lub spotu reklamowego, które wywiesimy i zaprezentujemy w naszej szkole i
przekażemy do innych szkół średnich.
F. Modlitwa na zakończenie:
Na zakończenie pomódlmy się o to, byśmy zdawali sobie sprawę z doniosłej roli, jaką pełnimy w
Kościele oraz byśmy szukali Chrystusa, który nadaje sens ludzkiemu życiu:Spraw Panie, abyśmy
mieli odwagę budowania swojego życia na Tobie. Amen.
Lub: Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boze, Ty wybrałeś błogosławionego Bronisława
,kapłana , na opiekuna ubogich dzieci i młodziezy, spraw prosimy, byśmy zachęceni przykładem
jego pracowitego i powściągliwego życia, mogli wiernie pełnić Twoją świetą wolę przez
Chrystusa Pana Naszego Amen
lub : Modlitwa o kanonizację: Wszerchmogący wieczny Boże, który czynisz ludzio narzędziem
Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi
błogosławionego Bronisława, kapłana , za jego troskę o zbawienie bliżnich, a zwłaszcza dzieci
opuszczonych.Udziel za jego wstawiennictwem łaski.............o którą niegodni Cię prosimy.
Amen

opracowała S. Diana Ewa Jonczyk

