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Wiara i życie Kościoła 

Jezus Chrystus, tworząc swój Kościół na ziemi, chciał, 
aby każdy człowiek mógł we wspólnocie ludzi wierzą-
cych dążyć do zbawienia. Wiedział też, że ludzie po-
trzebują przewodników – kogoś, kto będzie im przypo-
minał o najistotniejszych sprawach. Gromadząc wokół 
siebie Apostołów, wysyłał ich, aby w Jego imieniu głosi-
li prawdy o królestwie Bożym. Szczególnym zadaniem 
obdarzył św. Piotra, którego nazwał Skałą i uczynił 
fundamentem swojego Kościoła, oraz św. Pawła, który 
głosił Ewangelię przede wszystkim poganom.

Paweł przed nawróceniem na chrześcijaństwo 
nosił imię Szaweł. Wychowywał się w rodzinie ży-
dowskiej, która posiadała obywatelstwo rzymskie. 
Pobierał nauki u słynnego Gamaliela. Jako gorliwy 
wyznawca judaizmu był najpierw prześladowcą 
chrześcijan. Podczas podróży do Damaszku, do-
kąd jechał, aby aresztować uczniów Chrystusa, 
olśniła go światłość z nieba. 

A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który 
mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześla-
dujesz?” „Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: 
„Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań  
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czy-
nić” (Dz 9, 4–6). 

Po tym wydarzeniu Szaweł uwierzył w Chry-
stusa, przyjął chrzest w Damaszku z rąk Ananiasza 
i stał się głosicielem Ewangelii, głównie w krajach 
pogańskich. Nazywany jest Apostołem Narodów, 
choć nie należał do grona Dwunastu Apostołów. 
Brał udział w Soborze Jerozolimskim. W swoich 
trzech wielkich podróżach misyjnych niósł Do-
brą Nowinę wielu narodom. Pozostawił 13 listów, 
które znajdują się w kanonie Pisma Świętego No-
wego Testamentu. Przypomina w nich naukę Pana 
Jezusa tym wszystkim, których odwiedził w czasie 
swych podróży. Zginął śmiercią męczeńską w Rzy-
mie, przez ścięcie mieczem.
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ŚW. PIOTR 
głową Kościoła ŚW. PAWEŁ 

apostołem narodów

Miał na imię Szymon i pochodził z Bet-
saidy nad jeziorem Genezaret. Mieszkał  
z rodziną w Kafarnaum i z zawodu był ryba-
kiem. Jezus Chrystus powołał go na swoje-
go ucznia razem z jego bratem Andrzejem. 
Zmienił mu także imię, mówiąc: „Ty jesteś 
Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję 
Kościół mój” (Mt 16, 18). Odtąd Szymon na-
zywany był Piotrem i stał się głową Kościoła. 
Był on świadkiem Przemienienia na Górze 
Tabor i w imieniu Apostołów wyznał wiarę  
w to, że Jezus jest Mesja-
szem. Choć po aresztowa-
niu Chrystusa trzykrotnie 
się go zaparł, gorzko tego 
żałował i po zmartwych-
wstaniu potwierdził miłość 
do Niego. W dzień zesłania 
Ducha Świętego jako pierw-
szy głosił Ewangelię i wzy-
wał do nawrócenia. Napisał 
dwa listy, które znajdują się  
w Nowym Testamencie. Jego 
nauczanie i świadectwo spi-
sał św. Marek w Ewangelii. 
Z Jerozolimy przeniósł się 
do Antiochii, potem osiadł  
w Rzymie. Tam, za panowa-
nia cesarza Nerona, poniósł 
śmierć męczeńską. 

Por. http://pielgrzymka1. 
w.interia.pl/z69.htm ]

/mapa ze strony: Dzieje Izraela. Życie i działalność św. Pawła, http://biblia.wiara.pl/doc/423189.Dzieje-Izraela/13/

Wręczenie kluczy świętemu Piotrowi, Pietro Perugino, 
1481–1482 r.
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PODRÓŻE PAWŁA
pierwsza podróż misyjna Pawła (46-48)
druga podróż misyjna Pawła (49-52)
trzecia podróż misyjna Pawła (53-57)
podróż Pawła do Rzymu (59-62)

Berea

Listy św. Pawła:
List do Rzymian (Rz), 
Pierwszy List do Koryntian (1 Kor), 
Drugi List do Koryntian (2 Kor), 
List do Galatów (Ga),
List do Efezjan (Ef), 
List do Filipian (Flp), 
List do Kolosan (Kol), 
Pierwszy List do Tesaloniczan (1 Tes), 
Drugi List do Tesaloniczan (2 Tes), 
Pierwszy List do Tymoteusza (1 Tm), 
Drugi List do Tymoteusza (2 Tm), 
List do Tytusa (Tt), 
List do Filemona (Flm).
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