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Tydzień 1: SŁUCHAJ / Dzień 1: Łk 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». 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Zobacz w wyobraźni dom Marty i Marii 

w Betanii. Wyobraź sobie, że sam jesteś jednym z gości albo sąsiadem. Wejdź do środka, przejdź się po 

pokojach, zajrzyj do kuchni. Zwróć uwagę jak dom jest przygotowany na przyjęcie Jezusa - gościa 

kochanego przez obie siostry. Spróbuj znaleźć miejsce dla siebie - możesz usiąść obok Marii i Jezusa, 

przyłączyć się do Marty albo wyszukać sobie jakieś inne miejsce, w którym będziesz się czuł dobrze 

i swobodnie. Spójrz teraz na Jezusa, siedzącą koło Niego Marię i krzątającą się Martę. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartych uszu i serca na 

doświadczenie Pana Boga. 

 

Maria […] siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 

Przyjrzyj się Marii, siedzącej u stóp Jezusa, zasłuchanej, zapatrzonej. Maria jest tak przejęta obecnością 

Pana, że cała rzeczywistość wokół przestaje dla niej istnieć, wszystko przestaje być ważne. Nie robi nic – 

tylko słucha. Nie chce uronić ani słowa. Chce usłyszeć, zrozumieć, zapamiętać wszystko, co Jezus mówi. 

To jest w tej chwili dla niej najważniejsze. Daje Jezusowi otwarte, rozumiejące i kochające serce.  

Czy potrafisz, tak jak Maria, odłożyć swoje codzienne obowiązki i wtedy, gdy tego trzeba, usiąść 

i słuchać? Czy podczas modlitwy bardziej mówisz czy słuchasz? Czy potrafisz znaleźć czas na słuchanie 

innych ludzi?  
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Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 

Zobacz Martę, która zaprosiła Jezusa do siebie i troszczy się, aby nic Mu w jej domu nie brakowało. 

Marta cieszy się z wizyty Jezusa tak samo jak Maria. Jako gospodyni i jako kochająca przyjaciółka chce 

dać Jezusowi wszystko. Jednak w zabieganiu traci głowę, obok radości z powodu wizyty pojawia się 

irytacja i niepokój. Chciałaby cieszyć się obecnością Jezusa, ale ma jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. 

Co jest głównym przedmiotem Twojej troski, Twojego codziennego trudu i zabiegania? O co, o kogo 

troszczysz się najbardziej? 

 

«Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego». 

Jezus nie krytykuje codzienności ani krzątaniny czy trudu Marty. Zwraca raczej uwagę na czas 

poświęcony rzeczom mniej ważnym. Jezus kocha Martę nie mniej niż Marię. Chce jej jednak pokazać, że 

w codzienności, w nieustannym zgiełku jest niewiele chwil, by zatrzymać się i posłuchać. Posłuchać 

Tego, który obdarza pokojem i miłością. Można wtedy zagubić to, co najważniejsze. Są w życiu sytuacje, 

w których trzeba zostawić rzeczy dobre po to, by zająć się lepszymi. 

Bogu i ludziom, których kochamy, chcemy dać wszystko, co najlepsze. Poświęcamy wiele czasu i sił, nie 

zastanawiając się czego naprawdę od nas oczekują, czego potrzebują. A tymczasem bardzo często 

najlepszym, co możemy im dać jest nasza obecność, uwaga, otwartość i słuchanie. Nie zdajemy sobie 

z tego sprawy albo…nie mamy czasu. 

Rozpoczynasz czterotygodniowe rekolekcje. W tych dniach Jezus zaprasza Ciebie do codziennego 

spotykania się z Nim, do słuchania, do doświadczania Jego obecności. Spróbuj znaleźć najlepszy czas 

i miejsce na te spotkania. Niech to będzie najlepsza cząstka Twojego dnia. Dbaj o nią i nie pozwól jej 

sobie odebrać. 

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


