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We wtorek 17 października po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie formacyjne
Apostolstwa Dobrej Śmierci, w ramach którego ks. Mateusz Mytnik rozpoczął cykl „Biblijne
kobiety wzorem do naśladowania”. Zobacz zdjęcia – TUTAJ

Bohaterką pierwszej katechezy była Sara, żona Abrahama.

Na samym początku ks. Mateusz wyjaśnił, że imię Sara znaczy „księżniczka”. – Drogie panie,
jesteście powołane do tego, by być księżniczkami. Każda z was jest kimś pięknym i
wartościowym. I Sara uczy tego, byście się ucieszyły swoją kobiecością, nawet w wieku
starszym – mówił duszpasterz.

Podkreślał, że w Księdze Rodzaju czytamy, że Sara była niezwykłej urody, że była tak piękna,
że zachwycił się nią faraon. – Człowiek w swoim harmonijnym rozwoju powinien dbać o swoje
wnętrze, a z pięknego wnętrza piękno powinno wypływać na zewnątrz. I nie chodzi o to, że
mamy teraz wybrać się do SPA. Chodzi o to, że kiedy mamy dobre serce, to objawia się to w
naszym zewnętrznym wyglądzie: w uśmiechu czy w błysku oka. Ludzie czują się wtedy przy
nas dobrze i bezpiecznie – wyjaśniał ks. Mateusz.

– Sara była niepłodna, co w tamtych czasach odczytywano jako brak Bożego błogosławieństwa.
Zatem z jednej strony Sara widzi, że jest piękna, a z drugiej strony doświadcza tego, że nie jest
doskonała. Ma defekt, bo nie może dać potomka mężowi. I my spotykamy się z tym na co
dzień, kiedy widzimy, że jest w nas wiele piękna i dobra, ale jednak doświadczamy tego, że nie
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ma w nas doskonałości – tłumaczył duszpasterz.

– Kiedy Pan Bóg przychodzi z obietnicą, że Sara będzie miała syna, ona nie dowierza, śmieje
się. Ale Pan Bóg pomimo jej słabości, potrafi wydobyć dobro. Bo to z Boga płynie przeogromna
moc – mówił ks. Mateusz.

Podsumowując katechezę, zachęcał, by patrząc na Sarę odkrywać w sobie piękno, również
piękno zewnętrzne, które wypływa z czystego serca. Zapraszał, by tym pięknem się ucieszyć i
nim posługiwać tym, którzy są oddaleni od Kościoła. – Pamiętajmy też, że to wszystko, co Bóg
nam daje, to nie jest naszą zasługą. On spełnia swoje obietnice, pomimo naszej słabości –
mówił.

Spotkania w ramach cyklu „Biblijne kobiety wzorem do naśladowania” będą odbywały się w 3.
wtorki miesiąca o 19.30 i są otwarte dla wszystkich chętnych. Bohaterką kolejnej katechezy
będzie Rachab.
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