
 WITAM UCZNIÓW KLASY PIĄTEJ 

                                           ( 01-05.06.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogich Uczniów! 

Temat: Pierwszy pośród Dwunastu – św. Piotr 

 

– Kim jest Duch Święty? 

– Z jakimi darami do nas przychodzi? 

– W jaki sposób Duch Święty działa w nas? 

- Co to są wątpliwości? 

Przeczytajcie proszę fragment Ewangelii- Mt 14,26-33  

„Uczniowie, zobaczywszy (…) [Jezusa] kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu 

krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: 

«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i 

krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 

«Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze 

małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: 

«Prawdziwie jesteś Synem Bożym»”. 

– O co św. Piotr poprosił Jezusa? 

– Dlaczego św. Piotr zaczął tonąć? 

– Do kogo zwrócił się o pomoc? 

Święty Piotr wierzył w moc Jezusa, skoro opuścił łódź i szedł po wodzie w Jego kierunku. Zaczął tonąć w 

chwili, gdy zwątpił, gdy osłabła jego wiara. Jezus wyciągnął ku niemu rękę i Piotr zrozumiał, że sam nie jest w 

stanie nic uczynić. Tylko krocząc z Jezusem, może wiele zdziałać. 

 



Cudowny połów ryb 

„[Jezus] rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! 

». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie 

ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli 

tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 

współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. (…) Widząc to, 

Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, 

bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy 

w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali (…). A Jezus rzekł do 

Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił»”. 

(Łk 5,4-10) 

– Jakie przemyślenia po tym spotkaniu mógł mieć św. Piotr? 

 

Wyznanie św. Piotra 

„Jezus (…) pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 

» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 

jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A 

wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony 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 16,13-19) 

– Jakie przemyślenia po tym spotkaniu mógł mieć św. Piotr? 

 

Zaparcie się św. Piotra 

„Schwycili [Jezusa] (…), poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego 



kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca 

i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy 

go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był 

razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». 

Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr 

odrzekł: «Człowieku, nie jestem». Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś 

inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest 

przecież Galilejczykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz 

». I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się 

i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: 

«Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». I wyszedłszy na 

zewnątrz, gorzko zapłakał”. 

(Łk 22,54-62) 

– Jakie przemyślenia po tym spotkaniu mógł mieć św. Piotr? 

 

Przekazanie Piotrowi najwyższej władzy w Kościele 

„To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

(…) rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział 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 miłujesz 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 powiedział: «Czy kochasz Mnie?» 

I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!”. 

(J 21,14-17) 

Opowiedzcie o spotkaniu z Jezusem, wczuwając się w rolę św. Piotra. 

 



 Szymon (bo takie imię nosił początkowo św. Piotr), syn Jana, pochodził z Betsaidy leżącej nad 

jeziorem Genezaret. Był rybakiem, człowiekiem nieuczonym i prostym. Miał brata Andrzeja oraz 

prawdopodobnie żonę, bo Pismo Święte mówi o uzdrowieniu przez Jezusa teściowej Piotra, która 

mieszkała w Kafarnaum. Został powołany przez Jezusa, jako pierwszy uczeń. 

ZAPIS DO ZESZYTU 

Św. Piotr: 

– syn Jana, brat Andrzeja, 

– pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, 

– rybak, 

– powołany na ucznia Jezusa. 

Mimo że Piotr zaparł się Jezusa, po zmartwychwstaniu Jezus  wybrał go na pierwszego wśród apostołów. 

Chwila zwątpienia Piotra nie przeszkodziła Jezusowi dostrzec w nim silnej wiary i szczerego oddania. Po 

wniebowstąpieniu Pana Jezusa św. Piotr stał na czele Kościoła. 

ZADANIE DOMOWE 

Rozwiąż krzyżówkę. 

1. Zawód św. Piotra przed powołaniem. 

2. Funkcja, którą obejmuje w Kościele każdy następca św. Piotra. 

3. Pierwsze imię Piotra. 

4. Miejscowość, z której pochodził św. Piotr. 

5. Osiągnął ją Piotr; cecha właściwa wszystkim tym, którzy są blisko Pana Boga. 

6. Znaczenie imienia Piotr. 

7. Ogromny, twardy kamień. 

8. Cnota, która pozwala nam przyznać się do błędów. 

9. Bóg przygotował tam dla nas miejsce. 

10. Kara śmierci, na jaką został skazany św. Piotr. 

11. Zapiał, gdy Piotr zaparł się Jezusa. 

12. Brat Szymona Piotra. 



 
 

 Z dzisiejszej lekcji nie odsyłamy żadnych notatek ani zadań, będą one do wglądu np. na Teamsach 

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 


