
s. Urszula Galek 

 
Konspekt katechezy 

o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu 

dla klas IV – VI szkoły podstawowej 

 
Bóg ponad wszystko. 

 
Cel ogólny: 

Uwrażliwienie na stawianie Boga w swoim życiu na pierwszym miejscu i odważne 

odpowiadanie na Jego wezwania na wzór bł. Bronisława Markiewicza. 

 

Cele szczegółowe 
Uczeń: 

- zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Bronisława Markiewicza, 

- wymienia, w czym może naśladować bł. Bronisława w osobistym dążeniu do świętości, 

- uwrażliwia swoje serce na słuchanie Bożych wezwań, 

- potrafi wymienić źródła, skąd bł. Bronisław czerpał siłę na drodze do Boga. 

 

 

Metody:  
-„burza mózgów”, 

- pogadanka, 

- analiza tekstu,  

- praca w grupach , 

- dyskusja. 

     

 

Środki dydaktyczne: 
Pismo święte, życiorys bł. Bronisława Markiewicza, obraz z bł. Bronisławem, obrazki z 

modlitwą za jego przyczyną, kartki papieru (wycięte kółka). 

 

Modlitwa na rozpoczęcie. 
 

Wprowadzenie 
„Burza mózgów” – uczniowie wypisują na tablicy źródła szczęścia dla współczesnego 

człowieka. Katecheta podsumowuje dyskusję. 

Każdy człowiek pragnie i szuka szczęścia. Pojawiają się różne propozycje ziemskiego 

zaspokojenia tego pragnienia. i ciągle nie jesteśmy nasyceni, bo prawdziwe szczęście 

człowiek odnajduje w Bogu.  

 

Rozwinięcie 
Analiza tekstu biblijnego: Mk10, 17-22. 

„Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał 

Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: 

«Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i 

matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».  

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 



Mną!»  Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 

posiadłości.” 
 

 

- O co zapytał młodzieniec Jezusa? 

- Jaką otrzymał odpowiedź? 

- Jak Jezus spojrzał na młodego człowieka? 

- Dlaczego młodzieniec odszedł od Jezusa zasmucony? 

Jeżeli w naszym życiu nie ma Boga na pierwszym miejscu, to smutek wypełnia nasze serce. 

 

Błogosławiony Bronisław Boga stawiał ponad wszystko. 

Przedstawienie życiorysu bł. Markiewicza (załącznik 1). Można pokazać też obraz z 

Błogosławionym(załącznik 2,3). 

 

Praca w grupach. 

Katecheta dzieli klasę na 6 grup. Każda z grup otrzymuje inny tekst z pism bł. Markiewicza. 

(Załącznik 4). 

Katecheta poleca, by poszczególne grupy przeczytały tekst i odpowiedziały na pytanie: Skąd 

błogosławiony Bronisław czerpał siłę na drodze do Boga? 

Jedna osoba z każdej grupy udziela odpowiedzi na pytanie. Na środku tablicy umieszczamy 

na papierze wyciętym w formie koła pytanie, wokół niego uczniowie – przedstawiciele 

poszczególnych grup przypinają odpowiedzi. Całość tworzy kwiat. (Załącznik – kwiatek). 

 

Katecheta uwrażliwia uczniów na poszczególne „płatki” tego kwiatu. 

- Jaką rolę w moim życiu spełnia Eucharystia? 

- Jak wygląda moja modlitwa? 

- Czy modlę się do Maryi? 

- Czym dla mnie jest znak krzyża? 

- Jak pogłębiam swoją wiarę? 

- Jak wypełniam w codzienności przykazanie miłości Boga i bliźniego? 

 

Zapis do zeszytów. 

Temat: Bóg ponad wszystko – bł. ks. Bronisław Markiewicz. 

Zapis wyników pracy na lekcji (rysunek z napisami z tablicy). 

Praca domowa: Czym zachwycił mnie bł. ks. Bronisław? 

 

Zakończenie 
 

Rozdanie uczniom obrazków z modlitwą za wstawiennictwem bł. ks. Markiewicza. 

W roku jubileuszowym w zgromadzeniach michalickich, 100 rocznicy śmierci Założyciela 

podziękujmy Bogu za dar jego życia i powołania oraz prośmy, abyśmy uczyli się wybierać 

Boga ponad wszystko: (modlitwa z obrazków) 

 

Boże, Ty wybrałeś bł. Bronisława kapłana na opiekuna ubogich dzieci i młodzieży, spraw 

prosimy, byśmy zachęceni przykładem jego pracowitego i powściągliwego życia mogli pełnić 

Twoją świętą wolę. Amen.                            
 


