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B A Z Y L I K A  Ś W.  P I O T R A 

temat: WIARA – OPOKA - KOŚCIÓŁ 

Mt 16,13-19 /tłum. Roman Brandstaetter/ 

A gdy Jezus przybył w okolicę Cezarei Filipa*, 

Spytał uczniów swoich:** 

„A ludzie co powiadają… 

Że kim jest Syn Człowieczy?...”*** 

Odpowiedzieli: 

„Niektórzy, że jest Janem Chrzcicielem… 

Inni, że Eliaszem… 

A jeszcze inni, że Jeremiaszem…* 

Albo którymś z proroków…” 

A On rzekł do nich: 

„A wy, co mówicie… 

Że jestem… kim?...” 

A Szymon Piotr, odpowiadając, rzekł:** 

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego!”*** 

Na to Jezus odpowiadając, rzekł do niego: 

„Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, 

Ale Ojciec mój, który jest w niebiosach. 

A JA mówię do ciebie: 

Ty jesteś SKAŁA, 

A na tej SKALE 

Zbuduje Wspólnotę moją, 

A bramy piekielne nie przemogą jej!* 

Dam ci klucze KRÓLESTWA NIEBIOS, 

A cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

Będzie związane w niebie, 

A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, 

Będzie rozwiązane w niebie.” 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr 

Panie Jezu Chryste, który, kiedy byłeś bliski cierpienia, modliłeś się 

do końca za swoich uczniów prosząc by byli jedno, tak jak Ty jesteś 

w Ojcu, a Ojciec w Tobie, zburz mury niezgody jakie dzielą 

wspólnotę chrześcijan. Naucz wszystkich ludzi, że siedziba św. 

Piotra, Stolica Apostolska to fundament, centrum i narzędzie 

jedności. Otwórz ich serca na odwieczną prawdę, że nasz Ojciec 

Święty, Papież, jest Twoim wikariuszem i przedstawicielem. A 

zatem jak jest jedna wspólnota w Niebie, podobnie tworzymy 

komunię wyznając i wychwalając Twoje Święte Imię tutaj na ziemi. 

*daleka północ, najbardziej 

odległy pkt. od Jerozolimy, ziemia 

pogan,  

**dotychczas inni pytali się o 

Niego, teraz On pyta; wiara jest 

zdolnością do odpowiedzi Panu, 

który pyta 

***nieodpowiedzialne 

mówienie, które nigdy nie 

odpowiada prawdzie 

*najznamienitsze postacie 

religijne z przeszłości; wspólna 

cecha: niezrozumienie za życia i 

niezrozumiałymi  zmarły 

**Piotr osobiście odpowiada na 

pytanie; później będzie musiał 

zrozumieć, że Bóg jest inny od 

tego, którego sobie wyobraża 

***gdyby Nim nie był, byłby 

największym zwodzicielem w 

historii; kto Go zna, wie, że nie 

jest zwodzicielem 

*gdzie Piotr, tam Kościół, a gdzie 

Kościół, tam nie ma śmierci, ale 

życie wieczne /św. Ambroży/ 

 

 

 


