sam se: 'Zašto?' Profesorica sam tjelesne i zdravstvene kulture, tjelesna
aktivnost je dio mene!
Osjećala sam da gubim nešto jako važno. No prisjetila sam se svoga
odabira iz vremena mladosti: 'Ti si, Isuse Napušteni, jedino moje dobro!'
Zahvaljujući lijekovima, odmah sam se počela osjećati puno bolje, no ne
znam što će točno biti sa mnom. Odlučila sam živjeti sadašnji trenutak.
Nakon što sam dobila dijagnozu, spontano sam komponirala jednu
pjesmu. Opjevala sam svoj DA Bogu i duša se ispunila mirom!“
Rečenica ovoga psalma posebno je odjeknula u duši Chiare Lubich, koja
je napisala: „Ove će nam jednostavne riječi pomoći da se uzdamo u
Njega, izvježbat će nas da živimo s Ljubavlju i tako ćemo, sve više
sjedinjeni s Bogom i puni Njega, postaviti temelje našeg istinskog bića,
stvorenog na njegovu sliku.”1
Nalazimo se u mjesecu lipnju, ujedinjeni kako bismo Bogu uzdigli ovu
„izjavu ljubavi“ prema Njemu te zračili mir i spokoj oko sebe.
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C. Lubich, Riječ za život srpanj 2001.

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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