
Kalendarz liturgiczny: 

------------------ 
 

Cytat tygodnia: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kancelaria parafialna czynna:  środy i piątki od 15.30 do 17.00; 
czwartki od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 
ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon: (55) 235 32 73 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 101; III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM; 5 STYCZNIA 2013 
 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
 
 

 

 

Wierzyć jak Piotr 
W Nowym Testamencie 

znajduje się wiele wąt-

ków dotyczących osoby 

Szymona Piotra, pierw-

szego w gronie Dwuna-

stu i w historii rodzącego 

się Kościoła. Autorzy 

natchnieni nie troszczą się jednak o dokładny zapis 

jego biografii, ale interpretują jego życie w świetle 

osoby Jezusa Chrystusa, by pokazać jak Mesjasz i 

Syn Boży formuje go i przemienia w Swego gorliwe-

go ucznia i apostoła. Na przykładzie Piotra ukazują 

też jak człowiek bez mocnej i autentycznej wiary 

przestaje być sobą i gubi samego siebie. 

 

1. Do pierwszego spotkania Szymona z Jezusem doszło za sprawą jego brata 

Andrzeja, który był uczniem Jana Chrzciciela. Dzięki jego świadectwu o Jezusie 

Andrzej uznał Go za swego nowego Nauczyciela i odnalazł w Nim Mesjasza. Tym 

niezwykłym doświadczeniem podzielił się z bratem Szymonem i zrobił wszystko, by 

i on osobiście poznał Jezusa w Betanii. Po powrocie do Galilei nastąpiło pogłębienie 

relacji Piotra z Jezusem, który upodobał sobie jego dom w Kafarnaum i przygoto-

wywał go, by odważył się zostawić swój świat i pójść za Nim (Mk 1, 35-39). Stało 

się to w wydarzeniu powołania (Mk 1, 16-20), które Łukasz dodatkowo łączy z cu-

downym połowem ryb (Łk 5, 1-11). 

 

Na przykładzie Piotra możemy uczyć się właściwego podejścia do naszego 

powołania jako uczniów Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim nasze życie musi ce-

chować bliskość z Jezusem. On każdego z nas woła po imieniu i zaprasza do nawró-

cenia i wiary w Niego jako naszego Mistrza i Pana. Skoro mamy „być z Jezusem”, 

nie możemy stać z boku, ale dać się Mu wciągać w głoszenie Ewangelii. Jeśli bo-

wiem osobiście doświadczymy mocy Jezusowego słowa, będziemy mogli przezwy-
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ciężyć lęk o siebie i otwierać się na ciągle nowe, jeszcze bardziej radykalne realizo-

wanie swego powołania. 

 

2. Choć w powołaniu, a potem jeszcze bardziej w wyborze do grona Dwuna-

stu, otworzył się przed Piotrem nowy świat, nie oznaczało to jednak, że był on przy 

Jezusie tak do końca, na całego, zgodnie z proponowaną przez Niego drogą zbawie-

nia. Doskonałą ilustracją jak Piotr uczył się „być skałą”, czyli niezachwianie polegać 

na Jezusie, jest Mateuszowa relacja z wydarzenia objawienia się Jezusa uczniom na 

Jeziorze Genezaret po cudownym rozmnożeniu chleba (Mt 14, 22-33). Piotr, chwyta-

jąc się zapewnienia Mistrza: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”, prosi o słowo, 

które pozwoliłoby mu przyjść do Niego po wzburzonym jeziorze. Słysząc Jezusowe 

„przyjdź”, Piotr wyruszył do Niego po wodzie, ale kiedy bardziej skupił się na wie-

trze niż na Jezusie, zaczął tonąć. Ratuje go wołanie do Jezusa o pomoc. Przy okazji 

Mistrz poucza go: „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?” i wprowadza go do 

łodzi, w której ma miejsce pełne czci wyznanie uczniów: „Prawdziwie jesteś Synem 

Bożym”. Przyjdzie jednak taki moment, że pod Cezareą Filipową również Piotr w 

sposób dojrzały i pewny wyzna swą wiarę: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” 

(Mt 16, 13-20). 

 

Każdy nasz dzień przy Jezusie domaga się od nas ciągle nowego zawierzenia. 

Często bowiem nie potrafimy wznieść się ponad przeżywane trudności, by mocą 

wiary iść do Jezusa. Wówczas ratuje nas wołanie do Niego o pomoc, uchwycenie się 

Jego dłoni, by nas wydobył z naszej topieli i wprowadził do łodzi Kościoła, gdzie 

umocni nas ciągle żywa wiara Jego uczniów. A jeśli stać mnie na wyznanie, jak waż-

ny jest w moim życiu Jezus, to wówczas On sam posłuży się mną jako skałą dla in-

nych, aby i oni stali się też takimi, by przez to umocnił się Chrystusowy Kościół i na 

naszych oczach wypełniała się Jego obietnica, że „bramy piekielne go nie przemo-

gą”. 

 

3. Kiedy wiara Piotra musi zmierzyć się z odsłaniającym się dramatem Jezu-

sowego krzyża (Mk 8, 31-33), coraz bardziej ujawnia się jego zagubienie i opór. Wy-

nikało to z faktu, że było mu szalenie trudno pogodzić się z wizją cierpiącego Mesja-

sza, która realizowała się w życiu Jezusa jako wola Boża i największe potwierdzenie 

Jego misji w zbawczym planie Boga. Równocześnie nie potrafił on uznać swej 

grzeszności i słabości i oddać ją Chrystusowi. Doprowadziło to do zaparcia się Jezu-

sa w godzinie próby. Piotra uratowała jednak modlitwa Jezusa w jego intencji, świa-

domość wypełnienia się zapowiedzi jego zdrady i spojrzenie Mistrza, które spoczęło 

na nim i dotarło do wnętrza jego sumienia (Łk 22, 31-34.54-62). Wszystko to obudzi-

ło w Piotrze głęboki żal i gorzki płacz, który otworzył go na zbawczą miłość Jezusa i 

ocalające go przebaczenie. 

 

Również nam grozi uleganie własnym perspektywom zbawienia. Trzeba być 

więc bardziej przywiązanym do Jezusa niż do projekcji własnych pragnień. A kiedy 

przytrafi się nam jakaś zdrada, sprzeniewierzenie się swemu powołaniu, zamiast 

uciekać w usprawiedliwianie siebie, należy uznać swój grzech i szukać ratunku w 

przebaczającej miłości Chrystusa. Piotr uczy nas, że należy wspomnieć na Jezusowe 

słowo, popatrzeć na siebie Jego oczami, nie wstydzić się zapłakać nad sobą i wyznać 

Mu bolesną prawdę o sobie, by uzdrowiła nas Jego przebaczająca miłość. 

 

 

HUMOR 

Proboszcz uradował się, widząc w kościele grupę żołnierzy. 
- No, moi synowie - pyta po Mszy św. - czemu to dzisiaj przyszliście 
do kościoła? 
- Bo nie wyczyściliśmy dobrze broni - pada odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Zapraszamy na bal karnawał 21 lutego w restauracji Nowa Ho-

landia. 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę. 

3. Kolęda w tym tygodniu:
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