
Lucas (11,47-54) 

Dios crea al hombre y a la mujer, y los crea como amigos de Dios, y en armonía 
entre ellos. Adán dice de Eva que ella es “carne de mi carne y sangre de mi 
sangre”. Con el pecado, entra el mal en el mundo. Cuando Dios pregunta a Adán 
y a Eva por qué han pecado, se echan las culpas el uno al otro. El pecado enemista 
al hombre con Dios, y a los hombres entre ellos. Adán y Eva se enemistan, pero 
sus hijos se matan. Caín mata al inocente Abel. Y así empieza la trágica historia 
humana, llena de envidias, de odios, de pecado, de guerra, de muerte.  

Jesús quiere que las autoridades judías se den cuenta de que también son 
víctimas del pecado y del mal, que se arrepientan y se conviertan. Pero su 
soberbia no solamente les impiden verlo, sino que su soberbia les hace creer que 
son buenos. 

Dice San Agustín que los judíos son culpables porque mataron a Jesús, pero no 
sabían lo que hacían, porque no conocían bien a Jesús. En cambio, nosotros 
somos más culpables, porque conocemos a Jesús, y seguimos pecando. 

En cada Eucaristía, Jesús ofrece su cuerpo y su sangre para continuar su acción 
purificadora y salvadora en el corazón de cada persona que cree en él. 

Pidamos a la Virgen María que hoy comulguemos con especial 
arrepentimiento, pero sobretodo con total confianza en esta sangre santa y 
misericordiosa que nos perdona, que nos purifica y que nos salva. 

 
Бог створює чоловіка і жінку, і створює їх як друзів Бога і в гармонії одне з 

одним. Адам каже про Єву, що вона «плоть від плоті моєї і кров від крові 
моєї». З гріхом зло входить у світ. Коли Бог запитує Адама і Єву, чому вони 
згрішили, вони звинувачують одне одного. Гріх робить людину ворожою до 
Бога, а людей — один до одного. Адам і Єва ворогують, але їхні діти вбивають 
один одного. Каїн вбиває невинного Авеля. Так починається трагічна 
людська історія, сповнена заздрості, ненависті, гріха, війни, смерті. 

Ісус хоче, щоб єврейська влада усвідомила, що вона також є жертвою гріха 
і зла, покаялася і навернулася. Але їхня зарозумілість не тільки заважає їм це 
побачити, але їхня зарозумілість змушує їх вірити, що вони хороші. 

Святий Августин каже, що євреї винні, тому що вони вбили Ісуса, але вони 
не знали, що робили, тому що вони погано знали Ісуса. Натомість ми більше 
винні, бо знаємо Ісуса і продовжуємо грішити. 

У кожній Євхаристії Ісус жертвує Своє тіло і кров, щоб продовжити Його 
очищувальну і спасительну дію в серці кожної людини, яка вірує в Нього.  

Просімо Діву Марію, щоб сьогодні ми причащалися з особливим 
покаянням, але передусім із повною довірою до цієї святої й милосердної 
крові, яка нас прощає, яка нас очищає і яка нас спасає. 


