
Lucas (13, 31-35) 
Jesús dice que no dejará de hacer el bien y de cumplir su misión porque 

Herodes le amenace. Jesús manifiesta una gran libertad de espíritu y de fidelidad 
por cumplir su misión, y no hay nada ni nadie de quien tenga miedo. 

Esto recuerda a la valentía de los cristianos, de sacerdotes y religiosos, que en 
medio de los conflictos, siempre se quedan allí para cumplir su misión, y muchos 
acaban muriendo mártires, entregando su vida entera para mostrar el amor de 
Jesús, que da su vida por los hombres.  

Es el caso de Ucrania. Gracias a los cristianos, gracias a los sacerdotes, gracias 
a los religiosos y a los obispos, no solamente se ayuda materialmente, sino que 
también se les da esperanza, compañía y amor. Es en los obispados, en los 
seminarios y en las casas religiosas es donde se está dando acogida humana y 
ayuda espiritual a los inocentes víctimas de los odios de los hombres. No sé si 
muchos católicos morirán en Ucrania, pero lo que estoy seguro es que morirán 
amando y dando esperanza. Esa es la fuerza de la fe, que ama dando esperanza 
hasta estar dispuestos a morir de amor. Eso no dirán las noticias del mundo. 

Pidamos a la Virgen María que bendiga y dé fuerzas a los valientes que 
alrededor del mundo están dispuestos a dar su vida por los hermanos, 
manifestando el mismo amor con que Jesús se entrega en la Cruz.  

 
 
Ісус каже, що не перестане творити добро і виконувати свою місію, тому 

що Ірод погрожує йому. Ісус виявляє велику свободу духу та вірність у 
виконанні своєї місії, і Він нічого і нікого не боїться. 

Це нагадує нам про мужність християн, священиків і монахів, які посеред 
конфліктів завжди залишаються там, щоб виконати свою місію, і багато хто 
закінчується вмираючими мучениками, віддаючи все своє життя, щоб 
показати любов Ісуса, який віддає своє життя для чоловіків. 

Це випадок України. Завдяки християнам, завдяки священикам, завдяки 
монашествам і єпископам, вони не тільки матеріально допомагають, але й 
надію, товариство та любов. Саме в єпископатах, семінаріях і релігійних 
домах людський прийом і духовна допомога надаються невинним жертвам 
ненависті до людей. Я не знаю, чи багато католиків помре в Україні, але я 
впевнений, що вони помруть, люблячи і даруючи надію. Це сила віри, яка 
любить, даючи надію аж до готовності померти від любові. Цього не скажуть 
новини світу. 

Просімо Діву Марію, щоб благословила і дала силу сміливим людям у 
всьому світі, які готові віддати своє життя за своїх братів і сестер, виявляючи 
ту саму любов, з якою Ісус віддав Себе на Хресті. 


