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Dzień dobry.  

Na ostatniej lekcji mówiliśmy o tym, że Pan Jezus jest Dobry Pasterzem. Martwi 

się każdym człowiekiem, który postąpił źle, dlatego poszukuje, posyła innych 

ludzi, aby takiego zgubionego człowieka na nowo zaprosić, przyjąć do Kościoła 

– wspólnoty ludzi kochających Pana Jezusa. Z pewnością wiecie, że w kościele 

są takie miejsca, do których ludzie podchodzą i przyklękają. Wtedy rozmawiają 

z księdzem i wyznają grzechy. Ksiądz w imieniu Pana Boga słucha i przebacza 

im grzechy. W taki właśnie sposób dzisiaj między innymi Pan Jezus szuka ludzi, 

zagubionych owieczek. 

Dzisiaj poznamy historię przez którą Pan Jezus poucza nas, że tak jak był 

obecny z Apostołami, jest również dzisiaj z nami. 

Apostołowie wybrali się łodzią na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Była ładna 

pogoda, bez wiatru. Pan Jezus pozostał na brzegu , aby się modlić. Kiedy nastał 

wieczór, zmieniła się pogoda. Zaczął wiać silny wiatr. Nagle Apostołowie 

zobaczyli kroczącego po jeziorze Jezusa. Szedł po powierzchni wody, ale nie 

wpadł w głębinę morza. Apostołowie nie byli pewni, że jest to ich Mistrz. 

Dlatego bardzo się wystraszyli i ze strachu zaczęli krzyczeć. 

Pan Jezus, widząc wystraszonych uczniów, zawołał do nich: ,,Odwagi! Nie 

bójcie się! Przecież to ja jestem’’. 

Jednak uczniowie nie mogli uwierzyć. Piotr powiedział :,,Jeżeli to Ty, pozwól mi 

przyjść do Ciebie po wodzie’’. I zaczął iść w kierunku Pana Jezusa po wodzie. 

Kiedy powiał mocniejszy wiatr, Piotr przestraszył się i zaczął tonąć. 

Natychmiast Pan Jezus podał rękę świętemu Piotrowi i go uratował. Potem Pan 

Jezus zapytał go, czemu zwątpił. Dlaczego przestał wierzyć i Mu ufać. 

(Opowiadanie na postawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza 14, 22-33) 

 



 

 

Święty Piotr szedł po wodzie ponieważ zaufał Panu Jezusowi. Wiara w Pana 

Jezusa sprawia cuda. Dzięki temu wydarzeniu Pan Jezus poucza nas, że tak jak 

był obecny z Apostołami, jest również dzisiaj z nami. Dlatego nic złego nie 

może nas spotkać. 

Klikając na link ułóż puzzle 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/232669-%C5%9Bw-piotr-

idzie-po-wodzie 

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę   

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c 

 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 
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