
Njezina draga prijateljica Kati priča: “Tijekom svakog posjeta, kao i u odnosu 
s njegovateljima, Hedy je uvijek usmjerena prema bližnjemu, zanima se za 
njega, iako joj je sada postalo jako teško govoriti. Zahvaljuje svima što su uz 
nju i daruje svoje iskustvo. Ona je sama Ljubav, živi 'DA' Božjoj volji! Privlači 
mnoge osobe: prijatelje, rodbinu, svećenike. Svi su duboko dirnuti 
njezinom pažnjom prema svakom posjetitelju i njezinom snagom, plodom 
vjere u Božju ljubav.” 
Chiara Lubich je govorila o životu kao o “svetom putovanju”1 : «[…] "Sveto 
putovanje" je simbol našeg hoda prema Bogu. […] Zašto ne bismo jedini 
život koji imamo učinili putovanjem, svetim putovanjem jer je Svet Onaj 
koji nas očekuje. […] I oni koji nemaju jasno religijsko uvjerenje mogu od 
svog života učinit remek-djelo, krećući na ispravan put moralne 
odgovornosti. […] Ako je život "sveto putovanje" trasom Božje volje, naš 
hod zahtijeva svakodnevno napredovanje. […] A kada zastanemo? […] 
Moramo li se odreći započetog pothvata, obeshrabreni našim 
pogreškama? Ne, u tim je trenucima ključno "ponovno započeti" […] 
polažući svo pouzdanje u milost Božju, a ne u naše snage. […] I iznad svega 
hodajmo zajedno, ujedinjeni u ljubavi, pomažući jedni drugima. Svetac će 
biti među nama i On će postati naš "Put". On će nam pomoći jasnije shvatiti 
Božju ljubav i potaknut će našu želju i sposobnost da ju ostvarimo. Tako 
ujedinjenima sve će nam biti lakše i dosegnut ćemo blaženstvo obećano 
onima koji krenu na "sveto putovanje"»2 . 
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1 Usp.  Psl 84(83),6: “Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove”; 
2 C. Lubich, Riječ za život, prosinac 2006. 
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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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