
DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo C) 
 Hoy Jesús nos da un consejo muy claro: no podéis ser servidores de Dios y de las 
riquezas. 
 Todos los hombres tenemos dentro el gran deseo de ser felices. Dios nos 
promete la felicidad eterna, y las riquezas de este mundo nos prometen también 
una felicidad, pero no es eterna. En este mundo, los servidores de Dios se 
comportan de una manera; mientras que los servidores de las riquezas del mundo, 
se comportan de otra. 
 A los servidores de las riquezas de este mundo, les importa muy poco las 
personas, y solo van buscando su propio interés. Solo se fijan en lo que les puede 
dar más dinero, más riquezas, más poder. Aquí está el origen de todos los males del 
mundo: el aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia, tener amistades por 
interés, ser famosos, ser admirados, tener más poder. Es el origen de las guerras y 
de los conflictos internacionales. Las riquezas de este mundo estropean nuestro 
corazón y condenan nuestras almas. Porque al final siempre viene la muerte. 
 Pidamos hoy a la Virgen María que nos ayude a tener un corazón limpio y libre, 
que busque solo la bondad y el bien, y no nos deje caer en las tentaciones continuas 
de mirar más las riquezas de este mundo que las riquezas de Dios, que son las 
verdaderas porque son las únicas que nos pueden hacer felices para siempre. 
  
 
 ДВАДЦЯТА НЕДІЛЯ ЗВИЧАЙНОГО ЧАСУ (Цикл C) 
Сьогодні Ісус дає нам дуже чітку пораду: ви не можете бути слугами Бога і 
багатства. 
Усі люди мають у собі величезне бажання бути щасливими. Бог обіцяє нам 
вічне щастя, і багатство цього світу також обіцяє нам щастя, але воно не вічне. 
У цьому світі слуги Божі поводяться по одному шляху; тоді як слуги світових 
багатств поводяться інакше. 
Слуги багатства цього світу дуже мало дбають про людей, і вони ходять лише 
для власних інтересів. Вони дивляться тільки на те, що може дати їм більше 
грошей, більше багатства, більше влади. Ось походження всіх зол у світі: 
аборти, евтаназія, руйнування сім’ї, мати друзів з інтересу, бути знаменитим, 
захоплюватися, мати більше влади. Це джерело зіткнень між людьми, 
походження війн і міжнародних конфліктів. Багатства цього світу псують наші 
серця й проклятуть наші душі. Тому що в кінці завжди приходить 
смерть.Попросімо сьогодні Діву Марію, щоб допомогла нам мати чисте і вільне 
серце, шукати тільки доброти і блага, і не дай нам впадати в постійні спокуси 
більше дивитися на багатства цього світу, ніж на багатства Божі, які вони є 
справжніми, тому що тільки вони можуть зробити нас щасливими назавжди. 


