
TEŚCIOWA I ŻONA 

ŚWIĘTEGO PIOTRA 

Fakty i mity 



Czy św. 

Piotr był 

żonaty? 



- Czy opowiadanie o uzdrowieniu w domu 

św. Piotra jest autentyczne?  

- Co naprawdę  wiemy o jego żonie?  

- Czy św. Piotr miał normalną rodzinę?  

- Co się z nią działo w czasie jego 

działalności apostolskiej?  

- Jak ta kwestia odnosi się do celibatu w 

Kościele? 
 



”Zaraz po wyjściu z synagogi 

przyszedł z Jakubem i Janem do 

domu Szymona i 

Andrzeja. Teściowa zaś Szymona 

leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. On podszedł 

do niej i podniósł ją ująwszy za 

rękę, gorączka ją opuściła. A ona im 

usługiwała” (Mk1,29-30) 



Czy fragment ten pochodzi z 

tradycji albo nawet od samego 

Piotra? 

 Pierwsze zdanie pierwotnie mogło być 
sformułowane w 1 os. liczby mnogiej. 

 W opowiadaniu nie ma tendencji 
teologicznych Marka. 

 Opowiadanie jest krótkie. 

 Ukazanie Jezusa. 

 Wprowadzenie w dalszą część 
opowiadania. 



Księga Rut 2, 10-12: 

„Wtedy Rut upadła na twarz, oddając pokłon aż 
do ziemi, i zawołała: Dlaczego darzysz mnie 
życzliwością, tak że mnie uznajesz, choć jestem 
obcą? Odpowiedział jej Booz: Oznajmiono mi 
dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej 
teściowej po śmierci swego męża: opuściłaś 
ojca swego i matkę swoją, i swoją ziemię 
rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego 
przedtem nie znałaś. Niech cię wynagrodzi Pan 
za to, coś uczyniła, i niech będzie pełna twoja 
nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego 
skrzydła przyszłaś się schronić”.  



Księga Micheasza 7, 5-7: 

„Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie 

powiernikowi, nawet przed tą, która spoczywa 

na twoim łonie, strzeż wrót ust swoich. Bo syn 

znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej 

matce, synowa przeciw swej teściowej: 

nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. 

Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na 

Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie 

wysłucha” 



Ewangelia wg św. Łukasza 12, 50-51: 

„Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 

pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych 

w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, 

a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, 

a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, 

a córka przeciw matce; teściowa przeciw 

synowej, a synowa przeciw teściowej”. 



Czy Piotr 

 

pochodził z Betsaidy  

 

czy z  

 

Kafarnaum? 



Co wiemy o teściowej św. Piotra? 

Mieszkała z zięciem  

Chorowała, ale na co? 

Jezus ją natychmiast 

uzdrowił 

Usługiwała gościom 

I to tyle… 



Co wiemy o żonie św. Piotra? 

Żywa, czy umarła? 

Opuszczona przez 

męża? 

Towarzyszka pierwszego 

papieża? 



Pierwszy list do Koryntian 9,5: 

Czyż nie wolno nam brać 

z sobą niewiasty – siostry, 

podobnie jak to czynią 

pozostali apostołowie oraz 

bracia Pańscy i Kefas” 



  

Siostra 

Krewna 

Żona 

Towarzyszka 
 

 



Żona św. Piotra 

Joanna 

Towarzyszka Piotra 

Męczennica 

Matka dzieci św. Piotra 

Córka - Petronela 



Czy fakt, że 

Piotr miał 

żonę jest 

sprzeczny z 

zasadą  

celibatu 

obowiązują

cą w 

Kościele? 


