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Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon
Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że
to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie
mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się
wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście».
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się.
Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył
się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus
przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie,
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. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby
zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł
do niego: Pójdź za Mną!

Jezus, stając przed Piotrem, nie pyta o przyczyny zdrady. Rozpoczyna dialog od pytania
o miłość: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Jezus pyta o miłość
do końca, miłość, która oddaje swoje życie za ukochaną osobę Piotr odpowiada: Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham. Kocha Jezusa, ale miłością przyjaciela. Mistrz nie daje za wygraną.
Pyta ponownie o miłość do końca: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Także
na to pytanie Piotr odpowiada miłością przyjaciela: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
Za trzecim razem Jezus modyfikuje pytanie: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?
Wystarcza mu niedoskonała, oparta bardziej na przyjaźni niż na miłości pełnej poświęcenia
relacja z Piotrem. Jezus potrójnym wyznaniem miłości leczył serce Piotra z potrójnej zdrady
i zaparcia się. Przyjął jego niedoskonałą miłość. Na tę chwilę musi ona wystarczyć, jednak
nie jest to jeszcze jej ostatnie słowo. Pewnego dnia Piotr dojrzeje do oddania swojego życia
za Jezusa: Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi,
dokąd nie chcesz.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Co bym odpowiedział Chrystusowi, gdyby mnie, jak św. Piotra zapytał:
„Janie, Mario…, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci…?”
Do wykonania: Będę częściej wzbudzał akty miłości Bożej i lepiej świadczył o Bogu w
życiu codziennym.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

06.05 (poniedziałek) Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
Św. Filip pochodził z Betsaidy i był uczniem św. Jana Chrzciciela. To on podczas
Ostatniej Wieczerzy poprosił: „Panie, pokaŜ nam Ojca” i usłyszał w odpowiedzi: „Kto
Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i Ojca”. Św. Jakub Młodszy według tradycji był krewnym
Chrystusa, zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego i autorem listu powszechnego, który
wszedł do kanonu Pisa Świętego. Odegrał wybitną rolą w czasie tzw. soboru
jerozolimskiego.

08.05 (środa) Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Jest głównym patrona Polski. Urodził się około 1030 roku w Szczepanowie. W 1072 roku
został biskupem krakowskim. W pamięci ludzi zapisał się jako gorliwy pasterz zabiegający
o dobro wiernych i wspomagający ubogich. Zginął śmiercią męczeńską w 1079 roku,
zabity z rozkazu króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał liczne naduŜycia. Kult
świętego Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego relikwii w 1088 roku do
katedry krakowskiej, jeszcze za Ŝycia Władysława Hermana, brata królewskiego. 8
września 1253 w bazylice świętego Franciszka w AsyŜu, Stanisław został kanonizowany
przez papieŜa Innocentego IV, bullą datowaną na 18 września 1253. Uroczystość
podniesienia relikwii Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja
1254 roku.. W roku 1963 papieŜ Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława, wraz ze
Świętym Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski, pierwszorzędnym
Patronem Polski. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”
WARTO WIEDZIEĆ:

Kanon Pisma Świętego: Kanon (gr. κανών „reguła postępowania”) – zbiór
lub spis ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte (Biblię).
Ustalenie kanonu jest ściśle związane z uznaniem Biblii i jej poszczególnych
części za dzieło powstałe z inspiracji Boga. Ostateczną swoją formę w
Kościele rzymskokatolickim przyjął na Soborze Trydenckim 8 kwietnia
1546 roku.

