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Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa,
rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za

Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego
szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego
dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to
usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I
przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn
Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr. /J 1,35-42
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Drodzy Rodzice!

Na końcu dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi bardzo ważne słowa do Szymona «Ty jesteś
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» - tym samym nadaje mu nową
tożsamość. Pokazuje kierunek, w którym od teraz zmierzać będzie Piotr. I tu pojawia się
pytanie: Czy ty wiesz, co znaczy twoje imię? Czy wiesz w jakim kierunku masz iść, co jest
twoim zadaniem?

Drogie Dzieci:

Zapytajcie dzieci o ich imiona? Czy znają ich znaczenia? Czy wiedzą jakie mają "ukryte"
życiowe zadanie w swoim imieniu? Jeśli tak to idealny powód, żeby o tym szerzej
porozmawiać.A jeśli nie - to sprawdźcie znaczenie waszych imion - niech to będzie wstęp do
rozmowy o tym, jakie macie zadanie do wykonania w życiu. Może taka wspólna "burza
mózgów" pozwoli wam odkryć rzeczy, których do tej pory nie widzieliście. Na koniec
podziękujcie Panu Bogu, za to, że zna każdego z was po imieniu i że każdemu dał wspaniałą
misję do wykonania.
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