
Niedziela, 23 października 2022r., Łk 18, 1-14 

1. Modlitwa wstępna 

Panie Jezu, ześlij swojego Ducha, aby pomógł nam odczytywać Pismo św. w 

tym samym duchu, z jakim Ty czytałeś je uczniom w drodze do Emaus. W świetle 

Słowa zapisanego w Biblii pomogłeś im odkryć obecność Boga we wstrząsających 

wydarzeniach Twojej śmierci i Zmartwychwstania. W ten sposób krzyż, który 

wydawał się kresem wszelkiej nadziei, ukazał się im jako źródło życia i 

zmartwychwstania. Stwórz we mnie ciszę, abym wsłuchał się w Twój głos, 

przebrzmiewający w stworzeniu i Piśmie Świętym, w wydarzeniach i w ludziach, 

zwłaszcza w ubogich i cierpiących. Twoje Słowo nas prowadzi, abyśmy także i 

my, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus, mogli doświadczyć mocy Twojego 

zmartwychwstania i świadczyli wobec innych, że żyjesz wśród nas jako źródło 

braterstwa, sprawiedliwości i pokoju. O to prosimy Cię Jezu, Synu Maryi, który 

żyjesz i królujesz na wieki, wieków.  

2. Lektura 

Klucze do zrozumienia tekstu: 

  Ewangelia dzisiejszej niedzieli stawia przed nami przypowieść o faryzeuszu  

i celniku. Dodaliśmy przypowieść o wdowie i sędzi, ponieważ oboje tworzą małą 

jednostkę, której celem jest pomóc nam odkryć, jaka musi być nasza 

modlitewna postawa przed Bogiem. Dwie przypowieści pokazują nam, że Jezus 

miał inny sposób postrzegania spraw życia i modlitwy. Wyczuwał objawienie od 

Boga tam, gdzie inni widzieli tylko ruinę. Widzi coś pozytywnego w poborcy 

podatków, o którym wszyscy mówili: „Nie umie się modlić!” i u biednej wdowy, o 

której społeczeństwo mówiło: „Natrętna i przeszkadza nawet sędziemu!” Jezus 

żył tak zjednoczony z Ojcem przez modlitwę, że wszystko stało się dla Niego 

wyrazem modlitwy. Dzisiaj prości ludzie, którzy mówią, że nie umieją się modlić, 

umieją rozmawiać z Jezusem, cały czas rozmawiają z Bogiem… Czy znasz takich 

ludzi? Ludzie mają wiele sposobów wyrażania swojego oddania i modlitwy.  

  Podczas lektury staramy się zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Jaki jest cel i 

kim są adresaci obu przypowieści? Jakie są postawy ludzi, które pojawiają się w 



przypowieściach? 

a) Podział tekstu ułatwiający czytanie: 

Łk 18:1: Cel pierwszej przypowieści 

Łk 18.2: Opis postawy sędziego 

Łk 18,3: Postawa wdowy przed sędzią 

Łk 18:4-5: Reakcja sędziego przed wdową 

Łk 18:6-8: Jezus stosuje przypowieść 

Łk 18:9: Odbiorcy drugiej przypowieści 

Łk 18:10: Wprowadzenie do tematu przypowieści 

Łk 18:11-12: Opisuje, jak modli się faryzeusz 

Łk 18:13: Opisuje, jak modli się celnik 

Łk 18:14: Jezus wyraża swoją opinię na temat dwojga 

Tekst: Łk 18, 1-14 

Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a 

innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 

dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony». 

Teraz następuje chwila modlitewnej ciszy, aby Słowo Boże mogło w nas 

wejść i oświecić nasze życie.  



Kilka pytań, które pomogą nam w medytacji i modlitwie: 

a) Co najbardziej podobało Ci się w tych dwóch przypowieściach? Dlaczego? 

b) Jaka jest postawa wdowy i sędziego? Co najbardziej uderza w postawie 

każdego z nich i dlaczego? 

c) Jakie są postawy faryzeusza i poborcy podatkowego? Co uderza w postawie 

każdego z nich i dlaczego? 

d) Jak Jezus odnosi się do tych przypowieści? 

e) Czego te dwie przypowieści uczą nas o modlitwie?  

3. Modlitwa końcowa 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które sprawiło, że lepiej 

dostrzegamy wolę Ojca. Niech Twój Duch oświeci nasze czyny i da nam siłę do 

wykonania tego, co Twoje Słowo pokazało nam. Spraw, abyśmy, jak Maryja, 

Twoja Matka, nie tylko słuchali Słowa, ale także praktykowali. Ty, który żyjesz i 

królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. 
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