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Drugie czytanie  - z listu do Kolosan  1,24-28 

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki 

udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się 

według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo 

głoszenia] słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została 

objawiona Jego świętym,  którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo 

chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. 

Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 

mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. 

 

« Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 

dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. » 

- Te « braki udręk Chrystusa » wywolane sa zatwardzialoscia serc niektorych 

ludzi. 



- To wszelkie trudnosci, przeciwnosci i formy przesladowania, ktore spotykaja na 

swej drodze uczniowie Chrystusa. Mowil o tym tuz przed swa Meka i po 

Zmartwychwstaniu, spotykajac uczniow na drodze do Emaus : 

 

• « «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 

starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a 

trzeciego dnia zmartwychwstanie». (Lk 9,22) 

 

• « Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

chwały?» (Lk 24,26) 

 

• « A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w 

synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i 

królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla 

nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim 

narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie 

się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej 

chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. 

 Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci 

przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w 

nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto 

wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. » (Mk 13, 9-13)  

 

1. Bog powoluje swych wspolpracownikow do dziela ewangelizacji. 

 

2. Swiat czesto nie chce sluchac slow Dobrej Nowiny, gdyz obawia sie, ze 

bedzie musial zmienic swe przyzwyczajenia. Niektorzy posuwaja sie nawet 

do przesladowania, uwiezienia czy wrecz zabicia tych, ktorzy te Nowine 

glosza. 

- Pawel w listach do mlodych wspolnot chrzescijanskich zacheca ich do 

zaakceptowania i przyjecia roznych form przesladowania : 

 

• « Dlatego nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w 

Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w 

głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i 

umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród 

tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni. 

Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, 

że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Dlatego 

nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę 

waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie 

okazał się daremny. » (1 Tes 3, 1-5) 

 

- Podobnie Piotr pisze w swym liscie :  



 

• « Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew 

ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze 

przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą 

wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was 

powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę 

pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. » 

(1 P 5, 8-10) 

 

« Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z 

całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. 

- Misterium planow Bozych zostalo objawione chrzescijanom i jest zrodlem ich 

radosci i nadziei : 

• « którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały 

tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - 

nadzieja chwały. » (w.27) 

- To zachwyt obecnoscia Jezusa posrod chrzescijan, ktora przemienia ich, czyniac 

gotowymi do dawania swiadectwa.  

•  « Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej 

doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to 

dla pociechy i zbawienia waszego a gdy pocieszani jesteśmy - to 

dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te 

same cierpienia, których i my doznajemy. » (2 Kor 1,5-6) 

• « Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w 

Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą 

walkę,« (Flp 1,29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug Lukasza  10, 38-42 

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem 

Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 

nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło 

rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że 

moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 

<mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona». 

 

- Jezus odbywa dluga podroz, towarzysza Mu Jego uczniowie. Spedzajac duzo 

czasu z nimi, udziela im roznych rad.  

- Czytany dzis tekst poprzedzony jest przypowiescia o dobrym Samarytaninie.  
 

 

« Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. (…)  «Panie, 

czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: 

 

- Lukasz opisuje tu relacje uczniow do Jezusa.  

- Slowo « Pan », uzyte tu trzykrotnie, w sensie « Mistrz », wskazuje na charakter 

relacji Jezusa z dwoma siostrami : Jezus oczekuje od swych uczniow  najlepszej 

i glebokiej postawy. Maria i Marta obdarzaja Jezusa pełną uwaga : Maria pilnie 

sluchajac kazdego Jego slowa, a Marta, czyniac wszystko, by Go jak najlepiej 

ugoscic.  

Kazda z nich, z taka sama intensywnoscia, gosci Jezusa w domu.  

- W pierwszej czesci dzisiejszego czytania Jezus wypowiada sie ale nie znamy 

tresci Jego mowy. Lukasz opisuje tylko, z jak wielka uwaga, Maria Go sluchala. 

Dialog zaczyna sie dopiero w chwili gdy Marta pyta Jezusa : « Panie, czy Ci to 

obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 

żeby mi pomogła». Na co Jezus jej odpowiada :  

«Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> 

tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona». 

 - Z cala pewnoscia Jezus nie robi tu wyrzutow Marcie. 

- «potrzeba tylko jednego» znaczy : cokolwiek robimy, czy 

jestesmy w roli Marii czy Marty, powinnismy zawsze pamietac o 

zachowaniu priorytetow w zyciu i sluzbie innym… Jezus rozwija te 

mysl we fragmencie, ktory Lukasz umiescil w dwunastym rozdziale 

swej Ewangeli (Lk 12,22-32). 

 

• « Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 

dać wam królestwo. » (Lk 12,32) 



• « Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

przypadł na was znienacka… » (Lk 21,34) 

 

- Nikt ani nic nie powinno nam przeszkadzac w sluchaniu i realizowaniu slow 

Jezusa : 
 

• « To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają 

słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i 

przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W 

końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy 

słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc 

przez swą wytrwałość. » (Lk 8,14-15) 
 

- Jezus tlumaczy, ze kiedy postepujemy jak Marta, gdy pochlania nas duza ilosc 

obowiazkow, nawet tych w sluznie bliskim czy bliznim, bardzo waznym jest 

pamietac, by Bog byl w centrum naszego postepowania i to, ze to On nas 

obdarowuje, a nie my Jego… 
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