
„Blago ožalošćenima, oni će se utješiti”. 
 
U Isusovoj školi možemo naučiti kako jedni drugima biti svjedoci i 
instrumenti nježne i stvaralačke Očeve ljubavi. To je rađanje novog 
svijeta koji iz korijena liječi ljudski suživot i među ljude privlači Božju 
prisutnost, nepresušni izvor utjehe koja briše svaku suzu. 
Tako su Lena i Philippe iz Libanona podijelili svoje iskustvo s prijateljima 
iz crkvene zajednice: “Predragi, zahvaljujemo Vam na Vašim čestitkama 
za Uskrs koji je tako poseban ove godine. Dobro smo i pazimo da se ne 
izlažemo virusu. Međutim, budući da smo u prvim redovima u inicijativi 
“Parrainage Liban”3, ne možemo stalno biti u kući i izlazimo otprilike 
svaka dva dana kako bismo nekim obiteljima osigurali hitne potrebe: 
novac, odjeću, hranu, lijekove, itd... Već i prije Covida-19 ekonomska 
situacija u zemlji je bila vrlo teška i sada se, kao i u cijelom svijetu, još 
pogoršala. No, Providnosti ne nedostaje: posljednja je stigla prošlog 
tjedna od jednog Libanonca koji živi izvan Libanona. Zamolio je Lenu da 
osigura kompletan obrok, tri dana u tjednu, za dvanaest obitelji tijekom 
cijelog mjeseca travnja. Prekrasna je to potvrda Božje ljubavi koja se ne 
može nadmašiti u velikodušnosti.” 
 

Letizia Magri 

 
 

                                                           
3 Lena pojašnjava: “1993. godine grupa obitelji, koja je živjela Riječ za život, 

pokrenula je inicijativu “Parrainage Liban“ kako bi pomogla jednoj majci s 
petero djece i suprugom u zatvoru. Do sada smo osigurali pomoć za oko 200 
obitelji  iz cijelog Libanona, pripadnika svih religija. Naši suradnici su na različite 
načine uključeni kako bi obiteljima vratili samostalnost: kućnim posjetima, 
potragom za smještajem i poslom, pomoći u učenju. Financijski nas podržava 
stotinjak osoba i tvrtki koje vjeruju u našu inicijativu.” 
 
 

 Riječ za život prevodi se na 92 jezika i preko tiska, radija, televizije i interneta dopire 
do 14 milijuna ljudi diljem svijeta. U različitim formatima može se preuzeti na 
mrežnoj stranici www.fokolar.hr  
Izdaje Djelo Marijino – Pokret fokolara, Stara Knežija 7, Zagreb. 
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