
 
s. Konsolata 

Gędźba,Wołomin 

Konspekt dla klas 1-3 

Szkoła Podstawowa 

 
TEMAT: BŁOGOSŁAWIONY KSIADZ BRONISŁAW MARKIEWICZ –

MIŁOŚĆ BOGA PONAD WSZYSTKO 
  

I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
 
CELE LEKCJI: 

 

TREŚCI:  Przypomnienie najważniejszego przykazania. 

Poznanie życia i działalności Bł. Ks. Bronisława Markiewicza. 

Na jego przykładzie ukazujemy świętość człowieka, przejawiającą się  
w realizacji Ewangelii, w szczególności przykazania miłości począwszy od 

dziecięcych lat. 

 

UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń zna najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego.  

Zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Ks. Bronisława Markiewicza. 

 

POSTAWY: Uczeń pragnienie przestrzegać w codziennym życiu przykazanie miłości 

Boga i bliźniego. 

 

METODY: rozmowa kierowana, opowiadanie, tekst do uzupełnienia, puzzle z tekstem. 

 

POMOCE: Pismo Święte, napisy z przykazaniami i najważniejszymi wydarzeniami  

z życia ks. Markiewicza, mapa Polski, tekst do wklejenia, obraz i obrazki  

z bł. Ks. Bronisławem Markiewiczem, prezentacja lub album z ilustracjami 

miejsc związanym z bł. Markiewiczem. 

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: 
 

1. Modlitwa: 
 

Pacierz: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca… 

 

2. Wprowadzenie do katechezy: 
 

� Sprawdzenie obecności i zadania  

 

� Powtórzenie wiadomości z poprzedniej katechezy: (według ostatnio 

przeprowadzonego tematu) 

 

� Wprowadzenie: 
 



Na dzisiejszej katechezie poznamy jednego z polskich świętych, który ukochał Boga 

ponad wszystko. Jemu też poświęcił całe swoje życie. Był nim bł. Ks. Bronisława 

Markiewicz. Czy ktoś z Was słyszał już o ks. Bronisławie Markiewiczu? 

 

 (krótka rozmowa z dziećmi o bł. Ks. Markiewiczu i o przykazaniu miłości, można powiesić 

obraz Ks. Markiewicza na tablicy) 

 

• Co to znaczy, że ktoś kocha Boga? 

• Jak myślicie co mógł czynić ks. Markiewicz jeśli kochał Boga? 

• Co to znaczy kochać ponad wszystko? 

• Kto go tego nauczył? 

(zapisujemy wypowiedzi dzieci na tablicy) 

 

Spróbujemy przyglądnąć się dzisiaj postawie bł. Ks. Markiewicza i wspólnie poszukać 
odpowiedzi na te pytania. Najpierw przypomnimy sobie poznane przykazania a potem 

opowiem Wam o życiu ks. Markiewicza. 

 

3. Odkrywamy wezwanie Boże: 
 

1. Przykazanie miłości. 
 Czasem zastanawiamy się, które z przykazań jest najważniejsze. Taki problem miał też 
pewien uczony, który spotkał Pana Jezusa. Posłuchajcie co Pan Jezus mu odpowiedział. 

 

Czytanie tekstu Mt. 22, 36-39 

 

"«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu 

odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego." 

 

• Jaką odpowiedź udzielił Jezus uczonemu w Prawie? 

• Które przykazanie jest najważniejsze? 

 

(napisy – wybrani uczniowie nalepiają napisy na tablicy- Załącznik 4) 

 

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGASWEGO, 

 CAŁYM SWOIM SERCEM, 

CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ 

I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM. 

 

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO. 

• Jak myślicie, dlaczego to przykazanie jest najważniejsze? - (wypowiedzi dzieci) 

• Co to znaczy kochać Boga? 

• Kto jest naszym bliźnim? 

(Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci:) 

Jezus mówi nam, że najważniejsza jest miłość do Boga i do drugiego człowieka. 

Mówi, że powinniśmy kochać Boga ponad wszystko, a innym ludziom czynić najlepiej jak 



potrafimy, tak, jak byśmy chcieli, aby nam czyniono. Tak właśnie w całym swoim życiu 

czynił bł. Ks. Bronisław Markiewicz. Wiedział, że Pan Bóg kocha każdego człowieka. Kochał 

Boga ponad wszystko na świecie i tego uczył też innych. Kochał też drugiego człowieka i tej 

miłości poświęcił całe swoje życie a najbardziej ukochał dzieci i ubogich. 

 

 

 

2) Opowiadanie o ks. Bronisławie Markiewiczu (Załącznik 1) 
 

•••• Miejsce Urodzenia (pokazujemy na mapie Polski) 

•••• Dom rodzinny 
•••• Dzieciństwo 
•••• Powołanie kapłańskie 
•••• Święcenia kapłańskie 
•••• Wikariusz 
•••• Proboszcz 
•••• Profesor w Wyższym Seminarium Duchownym   
•••• Powołanie zakonne 
•••• Miejsce Piastowe – tworzenie zakładu dla chłopców i zgromadzenia 
•••• Śmierć 29 stycznia 1912 

 

 

4. Odpowiadamy na wezwanie Boże: 
 

 

•••• Kto w całym życiu Markiewicza był najważniejszy? Kogo zawsze stawiał na 

pierwszym miejscu? (Bóg) 

•••• Co możemy powiedzieć o człowieku dla którego Pan Bóg jest najważniejszy?  

( kochał Boga i bliźniego) 

•••• Co czynił, aby wypełnić przykazanie miłości Boga? (modlił się, poznawał Pana Boga, 

poznawał przykazania, wypełniał przykazania, słuchał rodziców, przyjmował 

sakramenty, troszczył się o innych zwłaszcza potrzebujących, chciał by wszyscy 

ludzie poznali prawdziwego Boga pokochali Go i żyli wiecznie po śmierci…itd.) 

•••• Co my powinniśmy czynić, jeśli mówimy, że kochamy Boga? (modlić się, chodzić na 

Mszę św. w niedzielę, przyjmować sakramenty lub przygotowywać się chętnie do 

przyjęcia sakramentów spowiedzi i Komunii św., uczyć się na religii poznawać Boga, 

w drugim człowieku widzieć Boga ) 

•••• Co najbardziej podoba Wam się u ks. Markiewicza i w czym chcielibyście go 

naśladować? 

 

 

6. Utrwalenie wiadomości: 
 

• Jakie jest najważniejsze przykazanie? (przykazanie miłości) 

• Kto w naszym życiu ma być najważniejszy? (Bóg) 



• Kogo dzisiaj poznaliśmy na lekcji kto wypełniał to przykazanie? 

• Gdzie urodził się i żył ks. Markiewicz? (Pruchnik, Miejsce Piastowe) Kto pokaże na 

mapie? 

• Dlaczego mówimy że bł. Markiewicz ukochał Boga ponad wszystko? 

• Kto mu przekazał i nauczył go miłości Boga i bliźniego? 

• Kto z was modli się razem z rodzicami? 

• Jeśli nie to macie takie zadanie aby poprosić rodziców by z Wami uklękli do modlitwy 

wieczorem. Możecie być dzisiaj taki małymi apostołami, które przypomną 
rodzicom, że Bóg jest najważniejszy i trzeba Go kochać ponad wszystko. 

 

Pieśń: Jeśli Pana Boga kochać chcę… 

 

 

7. Zeszyt:  
 

Temat: Bł. Ks. Bronisław Markiewicz ukochał Boga ponad wszystko 

 

Kl. I - Wklejają obrazek z bł. Ks. Markiewiczem i puzzle z tematem ( Załącznik 3) 

Kl. II i III – Zapisują temat i wklejają obrazek z bł. Ks. Markiewiczem i uzupełniony 

tekst ( Załącznik 2) 

 
Tekst do uzupełnienia: 

 

Zadanie: Uzupełnij tekst poniższymi wyrazami: 

 

Błogosławiony Ksiądz Bronisław ……….………. urodził się 13 lipca w 1842 roku  

w Pruchniku.  

Od najmłodszych lat …..….... Boga ponad wszystko, modlił się ………….….……., 

przyjmował sakramenty, był pilnym i ………………. uczniem.  

Został gorliwym …….……….. a potem zakonnikiem. 

 Przepełniony miłością …….…… i człowieka, poświęcił swe …….………. biednym 

dzieciom.  

Zmarł 29 stycznia w 1912 roku w ………….……. Piastowym 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

Boga, codziennie, kapłanem, kochał, Markiewicz, Miejscu, wzorowym, życie,  

 

 

8. Zadanie: 
Jak w codziennym życiu wypełnię przykazanie miłości Boga i bliźniego?  

 

9. Modlitwa: 
 

Akt miłości: Boże choć Cię nie pojmuję…. 


