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Szymon Piotr pochodził z Betsaidy leżącej nad jeziorem Genezaret. Był 
prostym rybakiem. Został powołany przez Jezusa jako pierwszy uczeń.

Pierwszy pośród Dwunastu – św. Piotr 55

Jezus zapytał ich [uczniów]: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szy-
mon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogo-
sławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli 
Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

(Mt 16,15-19)

Jezus zapowiedział, że przekaże Piotrowi władzę nad Kościołem oraz 
da mu klucze królestwa niebieskiego. Mimo że Jezus okazał tak wielkie 
zaufanie, Piotr miał chwile zwątpienia. Widząc pojmanego i męczonego 
Jezusa, zaczął się bać o swoje bezpieczeństwo. Trzy razy powiedział, że nie 
zna Jezusa. Jednak później żałował swego grzechu. Chociaż Piotr zaparł 
się Jezusa, po swoim zmartwychwstaniu Jezus potwierdził swój wybór.

Rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowie-
dział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł 
do niego: „Paś baranki moje”. I  znowu, po raz drugi, 
powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłu-
jesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział 
mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 
Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powie-
dział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do nie-
go Jezus: „Paś owce moje”.

(J 21,15-17)

Po odejściu Pana Jezusa do nieba św. Piotr stanął na czele Kościoła, 
do którego należała garstka ludzi. Później przewodził kolejnym wspól-
notom chrześcijańskim. Czynił cuda, przemawiał do tłumów, nawracał 
ludzi, mimo że go więziono i prześladowano. Poniósł śmierć męczeńską 

Przekazanie 
władzy 
pasterskiej 
Piotrowi   
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w Rzymie. Skazano go na ukrzyżowanie. Na jego prośbę został ukrzyżowa-
ny głową w dół, bo uważał, że nie jest godny umierać jak jego Mistrz.

Jezus pyta każdego z nas: Czy kochasz 
Mnie? Czy pójdziesz za Mną? Pomimo na-
szych słabości mamy być apostołami Pana 
Jezusa. 

Zaśpiewaj
Gdy po wielkim połowie,
Jezus z uczniami siadł.
Spytał Piotra Szymona
Tak, jak dziś pyta nas.
Bracie, siostro, czy miłujesz mnie?
Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
Bracie, siostro, czy idziesz mą drogą?
Tak, Panie, Ty wiesz, że idę nią.
Bracie, siostro, czy niesiesz krzyż?
Tak, Panie, Ty wiesz, że idę z nim.
Bracie, siostro, czy ufasz mi?
Tak, Panie, Ty wiesz, że ufam Ci.

Zastanów się
– Czy chcesz być apostołem Jezusa? 
– Jakie zadania apostolskie masz do wypełnienia? 
– W jaki sposób możesz pozyskiwać innych dla Jezusa?

Zapamiętaj
Choć św. Piotr miał chwile zwątpienia, Jezus ustanowił go swoim 
zastępcą na ziemi i uczynił opoką, czyli fundamentem Kościoła. 
Święty Piotr to pierwszy papież – widzialna Głowa Kościoła, za-
stępca Jezusa. Obecnie następcą św. Piotra jest papież Franciszek.

Zadanie
1.  Napisz lub narysuj, jak w swoim życiu realizujesz jedno z zadań 

apostolskich.
2. Ułóż rebus do słowa „Pokora”.
3.  Przez najbliższy tydzień podczas wieczornej modlitwy rób ra-

chunek sumienia z minionego dnia. Zwróć uwagę na kształto-
wanie pokory i umiejętność przyznawania się do swoich błędów.

Czy wiesz, że…
Pokora pozwala uznać praw

dę o sobie i przyznać się do 

swoich grzechów. Jest przy

znaniem pierwszeństwa Bogu 

w życiu.
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