
pretvoriti u konkretan život: „Odabirući s Isusom posljednje mjesto u 
bezbrojnim prilikama koje nam pruža svakodnevni život. Povjerena nam je 
neka istaknuta dužnost? Ne mislimo da smo 'netko i nešto', ne dajmo 
prostora umišljenosti i oholosti. Sjetimo se da je najvažnije ljubiti bližnjega. 
Iskoristimo novonastalu situaciju kako bismo bolje služili bližnjemu. Ne 
zaboravimo brinuti za naizgled male stvari, za osobne odnose, izvršavati 
svakodnevne obveze, pomagati roditeljima, gajiti mir i sklad u obitelji, 
brinuti za odgoj djece... Sjetimo se da kršćanstvo, kako god bilo, znači ljubiti 
i to posebno ljubiti posljednje. Ako tako budemo živjeli, naš će život biti 
neprestana izgradnja Kraljevstva Božjega na zemlji. Za takvo je nastojanje 
Isus obećao sve ostalo u izobilju: zdravlje, dobra, obilje svega... što ćemo 
dijeliti s drugima i tako mnogima postati ruke Božje Providnosti.“2    
 
“Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj.” 
 
Briga za zajednički dom osobito je aktualno služenje općem dobru koje 
možemo dijeliti s mnogim ljudima diljem svijeta. Godinama je to snažna 
tema za zajedničko kršćansko svjedočenje.  Podsjetimo da i ove godine sve 
veći broj crkava mjesec rujan započinje proslavom Svjetskog dana molitve 
za skrb o stvorenom svijetu, koja traje do 4. listopada, kada završava 
Vrijeme stvorenoga. 
U jednoj takvoj prigodi zajednica iz Taizèa je predložila ovu molitvu: „Bože 
ljubavi, dok ostajemo u tvojoj prisutnosti, daj nam shvatiti neizmjernu 
ljepotu svega što si stvorio, svega što dolazi od tebe, tvoje neiscrpne 
samilosti. Uvećaj našu pažnju prema drugima i svemu stvorenome. Nauči 
nas otkriti vrijednost svega i učini nas nositeljima mira u ljudskoj obitelji.“3 

 
Letizia Magri  

 

                                                           
2 C. Lubich, Riječ za život, rujan 1985. 
3 Usp. https://www.taize.fr/it_article24642.html. 
 

pretvoriti u konkretan život: „Odabirući s Isusom posljednje mjesto u 
bezbrojnim prilikama koje nam pruža svakodnevni život. Povjerena nam je 
neka istaknuta dužnost? Ne mislimo da smo 'netko i nešto', ne dajmo 
prostora umišljenosti i oholosti. Sjetimo se da je najvažnije ljubiti bližnjega. 
Iskoristimo novonastalu situaciju kako bismo bolje služili bližnjemu. Ne 
zaboravimo brinuti za naizgled male stvari, za osobne odnose, izvršavati 
svakodnevne obveze, pomagati roditeljima, gajiti mir i sklad u obitelji, 
brinuti za odgoj djece... Sjetimo se da kršćanstvo, kako god bilo, znači ljubiti 
i to posebno ljubiti posljednje. Ako tako budemo živjeli, naš će život biti 
neprestana izgradnja Kraljevstva Božjega na zemlji. Za takvo je nastojanje 
Isus obećao sve ostalo u izobilju: zdravlje, dobra, obilje svega... što ćemo 
dijeliti s drugima i tako mnogima postati ruke Božje Providnosti.“2  
 
“Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj.” 
 
Briga za zajednički dom osobito je aktualno služenje općem dobru koje 
možemo dijeliti s mnogim ljudima diljem svijeta. Godinama je to snažna 
tema za zajedničko kršćansko svjedočenje.  Podsjetimo da i ove godine sve 
veći broj crkava mjesec rujan započinje proslavom Svjetskog dana molitve 
za skrb o stvorenom svijetu, koja traje do 4. listopada, kada završava 
Vrijeme stvorenoga. 
U jednoj takvoj prigodi zajednica iz Taizèa je predložila ovu molitvu: „Bože 
ljubavi, dok ostajemo u tvojoj prisutnosti, daj nam shvatiti neizmjernu 
ljepotu svega što si stvorio, svega što dolazi od tebe, tvoje neiscrpne 
samilosti. Uvećaj našu pažnju prema drugima i svemu stvorenome. Nauči 
nas otkriti vrijednost svega i učini nas nositeljima mira u ljudskoj obitelji.“3 

 
Letizia Magri 

                                                           
2 C. Lubich, Riječ za život, rujan 1985. 
3 Usp. https://www.taize.fr/it_article24642.html.  
 

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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