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Klostergården på Eremo delle Carceri d. 6. juli 2009 

Restaurering af fresker og Frans’ grotte er tilendebragt  
                                                                                         

Kæreste Assisi-venner. 
 
Efter en meget travl tid med rejser, kurser og grupper er der nu en mulighed for et 
pusterum, hvor jeg også har kunnet sætte mig ned og påbegynde et nyhedsbrev. Mens jeg 
sidder og skriver på dette, kigger jeg med forundring ud over dalen. I Midtitalien har vi 
her indtil midten af juli haft det noget usædvanlige sommervejr, at vi i nogle 
eftermiddagstimer og i ganske mange nætter har fået regn- og tordenbyger, mens solen 
om dagen som regel har skinnet fra en overvejende blå himmel, uden at vi er nået de 
temperaturer, hvor vi stønner under en hedebølge og søger køling og skygge alle vegne. 
De mange græsarealer, der allerede fra ca. midten af juni plejer at være helt udtørrede på 
grund af manglende vand, er stadigvæk nærmest saftigt grønne med masser af blomster i 
alskens farver. Selvom disse usædvanligt mange natlige regn- og tordenbyger 
sandsynligvis også er et udtryk for de stigende temperaturer under klimaforandringerne, 
føles de lige nu her i Midtitalien som en gave, der i øvrigt også har betydet, at vi ikke har 
den ellers om sommeren normale vandmangel. 
 
Så mildt er desværre det ikke gået ud over andre dele af Europa i denne sommer, hvor jeg 
læser om usædvanlige regnmænder og oversvømmelser, der også har krævet 
menneskeliv, mens dele af det afrikanske kontinent mangler så meget vand, at høsten år 
efter år slår fejl, og efterlader befolkningen i et fortsat afhængighedsforhold af den 
vestlige verdens akutte nødhjælp. Under denne situation synes det meget vanskeligt lige 
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nu at fremme den hjælp til selvhjælp, som vil kunne højne den afrikanske befolknings 
bevidsthed til ikke blot at være en kamp om overlevelse, men som også frigiver de 
ressourcer i folkesjælen, der på længere sigt kan skabe samfund efter samfund præget af 
stigende velfærd, højnelse af menneskerettighederne samt demokrati og frihed for 
konflikter, undertrykkelse og korruption. 
 
Vort alles håb er naturligvis, at de menneskeskabte klimaforandringer kommer så meget 
under kontrol, at skaden begrænses mest muligt. Dette håb så vi næret under det nylige 
G8-topmøde i Italien, hvor der under præsident Obamas og hans stabs dygtige lederskab 
blev opnået enighed om det overordnede globale mål på max. 2 graders 
temperaturstigning. Den fælles erklæring fra topmødet blev givet af følgende af verdens 
største økonomier: Australien, Brasilien, Canada, England, EU, Frankrig, Tyskland, 
Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Rusland, Sydafrika, Sydkorea og USA. Der 
blev dermed gjort fremskridt. Inden klimatopmødet i København i december resterer der 
dog fortsat vanskelige forhandlinger om den begrænsning af C02-udslippet, som vil 
kunne holde temperaturstigningen nede. Lad os holde visionen og håbet og nære dette 
gennem vor indre støtte via bønner, meditationer og tjenester, således at døren mellem 
Gudsriget og menneskeheden holdes så åben, at den intense åndelige hjælp kan fremme 
pionerånden, broder-/søsterskabsforståelsen og nytænkningen under de vanskelige 
forhandlinger.  
 

 
Norsk gruppe i slutningen af juni 2009 – pilgrimsvandring til Rivotorto med Sr. Jenny  

 
Et kig tilbage på årets første 6 måneder i Assisi 
Nu hvor der er et lille sommer-pusterum, før de næste kursusaktiviteter og gruppemøder, 
reflekterer jeg over de forløbne 6 måneders aktiviteter i Assisi og udenlands. Jeg tænker 
over de mange smukke og dybe stunder med intens åndelig bevågenhed som en hjælp til 
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formidling, intensivering og sharing af ”the Spirit of Assisi”. Jeg får et indre billede af, at 
dette første halvårs kurser i Norge, Danmark og Assisi har været som perler på en snor, 
der lyser og funkler. Også lysrejserne til USA og Polen har været opgaver med så stor 
åndelig bevågenhed og hjælp, at ”the Spirit of Assisi” som Guds forvandlende og 
forløsende indre liv intenst er strømmet ind i de indstrømningssteder, som det indre råd 
havde bedt om fokus på. Disse refleksioner bibringer mig en oplevelse af dyb glæde, 
mening og gå-på-mod. 
  
Jeg reflekterer også over dette halvårs forskellige udfordringer og vanskeligheder i 
missionen og i Assisi. Jeg ser hvordan den økonomiske krise har sat stadigt dybere præg 
også på Frans’ og Klaras hellige by. Grupperne af pilgrimme, der søger en dybere 
overgivelse ved ophold i Assisi i flere dage, er færre og med lavere deltagerantal, og også 
tilstrømningen af endags-pilgrimme og turister er langt mindre i år sammenlignet med 
tidligere år. I 2009 når vi ikke op på de omkring 5 millioner besøgende, som vi har haft i 
de foregående år. Det mærkes naturligvis i det ydre i alle ordenerne, også som mindre 
hjælp via donationer, ligesom gæstehuse, hotellerne og de mange små forretnings- 
drivende har trangere økonomiske vilkår. Også Assisi Missions aktiviteter har været 
præget af denne usikkerhed i den økonomiske krises kølvand, og har dermed for nogle 
kursers vedkommende været med mindre deltagerantal end forventet.  
 
Men det mærkes lykkeligvis ikke i det indre. ”The Spirit of Assisi” vibrerer stedse mere 
intenst som også de uendeligt smukke favnende, åbnende, healende og believende 
strømme af Jesu og Maria Hellige Hjerte. Som det overraskende for mig blev inspireret 
ved årsskiftet (ASSISI-NYT for februar 2009), er en ny dør til Gudsriget eller et dybere 
lag af Assisi-gralen i en proces med at blive åbnet. Jeg har mærket, hvordan 
sammensmeltningen af Jesus og Maria, Frans og Klara, eller Guds nådefulde og 
barmhjertige kærlighed i stadigt dybere intensitet er strømmet ind i årets kurser og 
retræter. Der er dermed givet endnu mere guddommelig hjælp til, at deltagernes længsel 
er blevet mødt på så dyb og forvandlende måde, at det er som om, at der er sket indre 
forløsningsmirakel efter mirakel. De indre erfaringer, jeg har gjort i dette halve år, og den 
megen respons, som jeg har modtaget fra deltagere om, hvad mødet med og overgivelsen 
til ”the Spirit of Assisi” har betydet for dem, fylder mig med stor glæde, forundring og 
taknemmelighed. Ofte har jeg efter et kursus tænkt, at nu kan vibrationerne da ikke blive 
dybere eller smukkere, og alligevel er jeg gang på gang blevet overasket og meget 
taknemmelig. Jeg ser derfor frem til at fortsætte aktiviteterne i denne nye dybde i 2. 
halvår. 
 
Disse oplevelser af ydre vanskeligheder og prøvelser sammenholdt med et endnu mere 
intenst indre liv har også fået mig til at reflektere over, at hvad vi – individuelt og 
kollektiv - i denne tid så smerteligt konfronteres med og måske mister i det ydre, vinder 
vi tifold i det indre. For mig bliver det mere og mere tydeligt, at 2009 er et år, hvor der 
efter en højere plan gives intens åndelig hjælp til fornyelse og forvandling – individuelt 
som kollektivt i menneskeheden. Det betyder naturligvis, at flere individuelle og 
kollektive friktionslag kommer op til overfladen, som i første omgang giver os oplevelse 
af smertefulde processer og måske så store omvæltninger i livet, at det synes uforståeligt 
og måske næsten ubærligt. Jeg har hørt om sådanne tilstande hos så mange kursister og 
også hos brødre, søstre og andre mennesker i Assisi, at der for mig tegner sig et billede 
af, at der i år fra guddommens side fremmes en større individuel og kollektiv udrensning. 
Hvornår gaven i denne forvandlingsbølge til nyt indre liv begynder at slå igennem i 
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personlighedslagene og dermed også i det ydre liv, er naturligvis vanskeligt at forudsige, 
men min tillid til, at dette sker, er urokkelig. I disse svære omstillings- og 
overgivelsesprocesser er den indre guddommelige hjælp til os alle intensiveret, og jo 
dybere vi kalder på og åbner os for denne, jo hurtigere vil vi gå igennem processerne og 
komme ud på den anden side med de gaver, som vi nok ikke ville have været foruden, og 
som gør os til dybere redskaber for Gud i hans arbejde med at kalde alle sine børn hjem. 
 

 
Padre Giuseppe Piemontese OFM Conv. under højmesse d. 5. juli 2009 

Koret bag forhænget er under restaurering 
 
Omstilling og fornyelser på Sacro Convento  
Også fornyelsens bølge har ramt ordenen OFM Conv. ved Frans’ grav i Assisi.  Som jeg 
skrev om i ASSISI-NYT for februar 2009 har vi fået ny leder af Sacro Convento, Padre 
Giuseppe Piemontese, og næsten alle opgaver i ledelsessekretariatet og rådet omkring 
ham varetages af nye brødre. Hver søndag er det således Padre Piemontese, som er 
hovedcelebranten ved den stadigvæk fyldte højmesse kl. 10.30 i Basilikaen, ligesom det 
naturligvis er ham, der nu modtager de prominente gæster og pressen. Også flere andre 
brødre har forladt eller forlader snart Sacro Convento for at påtage sig nye opgaver andre 
steder i verden, hvor de jo efter mangeårigt ophold i Assisi kan berige disse missioner 
endnu dybere med vibrationerne fra ”the Spirit of Assisi”. Da vi fortsat i Assisi har brug 
for i hvert fald omkring 60 brødre til at varetage de mange opgaver på moderklosteret og 
i Basilikaen, strømmer der i denne tid fra alle dele af verden nye brødre til Sacro 
Convento, og ofte ser vi et nyt ansigt. Det er naturligvis også en vanskelig 
omstillingsproces for brødrene, men det synes da som om, at de går ind i den med tillid 
og glæde. 
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Den økumeniske og interreligiøse mission og CEFID 
Efter frigørelsen fra sine opgaver i ledelsen på Sacro Convento, giver Padre Silvestro 
Bejan nu fuldt fokus på CEFID, hvor han – hvis han da ikke er til møde i Rom eller 
andetsteds – arbejder hver dag. For nyligt havde vi et møde på CEFID, hvor han fortalte 
mig om de kommende aktiviteter og mange arbejdsopgaver, som han synes at gå ind til 
med entusiasme og stor vedholdenhed og arbejdsevne.  
 
Padre Silvestro er gået i samarbejde med ordenen på Malta omkring bogen med Pater 
Mizzis engelske foredrag og italienske artikler. Det er planen, at bogen på grund af dens 
omfang skal udkomme i to bind med henholdsvis de italienske artikler og de engelske 
foredrag. Hvornår dette sker vides p.t. endnu ikke, også fordi den italienske del er under 
rettelse og redigering på Malta.  
 
Et medlem af ASSISI MISSION, Lis Frederiksen, er i gang med at oversætte Pater 
Mizzis 21 engelske foredrag til dansk. Det er et omfattende arbejde på i alt ca. 170 A4 
sider, hvoraf ca. 60 sider nu er oversat. Jeg modtager løbende meget smukke indtryk fra 
Lis om den fylde af glæde og fred, som hun erfarer ved at fordybe sig i Pater Mizzis 
mission og hans righoldige forståelser og erfaringer. I ASSISI MISSION kan vi derfor se 
frem til en dag at kunne gøre godt med en dansk udgave af Pater Mizzis foredrag. 
 
Også Padre Silvestros arbejde med museet med Pater Mizzis gaver og biblioteket med 
hans store dokumentsamling skrider fremad, ligesom Padre Silvestro forbereder flere 
interreligiøse og økumeniske mødeaktiviteter i 2009. Under vort møde og i øvrigt 
jævnlige kontakt er det meget glædeligt for mig at erfare Padre Silvestros dedikation og 
vedholdenhed - også hans fokus på CEFID’s ydre skønhed. Centeret er simpelthen så 
skinnende rent og smukt alle vegne, og blomsterne så frodige og livskraftige, at det er en 
sand fornøjelse. Alt gør han selv – også den løbende rengøring af de mange lokaler og 
vinduer.  
 
Under vort møde talte vi om den fornyelse i 2010 at afholde et eller flere af ASSISI 
MISSION’s kurser på CEFID, hvor deltagerne indlogeres i centerets gode enkeltværelser 
med privat bad og fælles samvær, inkl. meditationer/tjenester og foredrag holdes her, 
ligesom fællesfaciliteterne, inkl. den store terrasse med panoramaudsigt over Assisi og 
dalen, vil stå til gruppens rådighed. Foruden at det vil være en særlig velegnet både indre 
og ydre hjælp til ordenens opgave med at fortsætte Pater Mizzis pionermission med den 
interreligiøse og økumeniske dialog, vil det også betyde, at prisen for et kursus 
sandsynligvis falder, idet overnatning på CEFID er billigere end hos De Svenske Søstre. 
Efter at Pater Mizzi og jeg i 2004 forlod CEFID, var det et savn for mange af dem, der 
løbende var på ophold på centeret i de tidligere år, at de ikke mere kunne komme. Så det 
er en stor glæde, at dørene nu igen åbnes. I første omgang satser Padre Silvestro og jeg på 
påskeretræten i 2010, men også andre kurser i 2010 vil måske blive afholdt på CEFID. 
 
Jeg fortsætter med at støtte det økumeniske og interreligiøse arbejde på CEFID og Sacro 
Convento, så meget som det overhovedet er muligt i en hverdag, der synes at blive mere 
og mere travl. I april mødte Padre Silvestro og jeg en stor økumenisk gruppe fra Finland 
anført af protestantiske og katolske præster samt en ortodoks biskop. Som altid var det en 
stor glæde for mig at opleve mennesker fra forskellige traditioner i fælles spirituel 
fordybelse, der intenst blev fremmet af ”the Spirit of Assisi”, og ved den afsluttende 
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middag sammen med gruppens ledere udspandt der sig en livlig og inspirerende dialog 
mellem os om det økumeniske fredsarbejde. 
 

 
Møde med Rissho Kosei-kai på Sacro Covento d. 2. juli 2009 

 
I begyndelsen af juli mødte jeg den nye europæiske leder af den store japanske Buddhist-
bevægelse Rissho Kosei-kai, der tæller ca. 5 mill. medlemmer. Pater Mizzi havde i 
mange år et nært forhold til denne lægorganisation, der blandt andet andre spirituelle 
virker arbejder for interreligiøs dialog. Stifteren af bevægelsen, Nikkyo Niwano, blev af 
den daværende Pave Paul VI inviteret til at medvirke som observatør i Det Andet 
Vatikanerkoncil i 1962-1965 som den første ikke-kristne i historien. Det var en 
nyskabelse, der gav genlyd verden over - en buddhist som observatør ved det 
verdensomspændende koncil i Den Katolske kirke! Det var i øvrigt dette koncil, der for 
alvor åbnede Den Katolske Kirkes døre mod alle verdensreligionerne, og som via den 
fredsengagerede Pave Johannes Paul II førte til det store bønsmøde i Assisi d. 27. oktober 
1986 "World Day of Prayer for Peace", hvor religiøse lederne fra alle Jordens større 
religioner for første gang i historien mødtes for sammen at bede for fred.  
 
Efter fredsmødet i Assisi intensiverede Pater Mizzi sit samarbejde Rissho Kosei-kai ved 
møder i Japan, i Assisi og på de interreligiøse møder, der som en steppebrand spredte sig 
ud over hele verden efter 1986. Da den karismatiske stifter døde, forsatte hans søn, der nu 
er præsident for organisationen, og Pater Mizzi deres nære relation. Under Pater Mizzis 
og mit 6-årige samarbejde mødte vi således hvert år grupper fra denne spirituelle 
bevægelse i Assisi. Nu i juli kom den europæiske leder på besøg i Sacro Convento, hvor 
han inviterede mig til at komme med et indlæg til de grupper, der planlægges genoptaget 
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fra næste år. Falder det ikke sammen med ASSISI MISSION’s kurser i Assisi eller 
udenlands, vil det naturligvis også være en glæde at fortsætte denne del af missionen. 
 

 
Fr. John Kapenda OFM Conv. ved messe i fattig kirke i Zambia i juli 2009 

 
Fr. John Kapenda OFM Conv. fra Zambia 
I midten af juni måned mødte jeg i Rom Fr. John Kapenda OFM Conv., som jeg skrev 
om i ASSISI-NYT for august 2008. Det var et lidt bevægende møde med afsked i det 
ydre, idet han nogle dage senere forlod Italien efter 7 års virke i Assisi og Rom for at 
rejse permanent til Zambia. Han kommer sandsynligvis aldrig uden for Zambia igen, idet 
der ikke er penge til udenlandsrejser for brødre på det afrikanske kontinent.  
 
Fr. John afsluttede i juni sine sidste eksaminer og forsvarede sin Ph.d. i spirituel teologi 
med flot resultat. Han havde umiddelbart håbet på at tilbringe sommeren på Sacro 
Convento i Assisi for at tjene lidt penge til at tage med sig til Zambia og børnemissionen, 
men han blev kaldt tilbage lige efter eksamen, fordi der er hårdt brug for ham i hans nye 
mission med at være præst, spirituel vejleder og retræteleder i ordenens retrætehus i hans 
hjemprovins, som i øvrigt ligger tæt på det område, hvor han har sin børnemission. Der er 
ingen tvivl om, at Fr. John med sin dybe hjertekontakt og glædesfyldte, indlevende og 
vise væsen vil gøre en stor forskel og være en berigelse i sin nye opgave.   
 
Han har netop sendt mig hilsner efter sin hjemkomst til Zambia med rørende billeder fra 
hans første messer i fattige, ydmyge kirker med kirkegængere, der på trods af 
fattigdommen tydeligvis udstråler den store glæde, som ifølge Fr. Johns forståelser netop 
er den naturlige kvalitet, som afrikanerne på trods af de store materielle afsavn kan berige 
os materielt rige i Vesten med.  
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Fr. John Kapenda OFM Conv. ved messe i fattig kirke i Zambia i juli 2009 

 
I et senere ASSISI-NYT håber jeg at kunne skrive mere om, hvordan det går med Fr. 
Johns mission i Zambia. Mange har til mig udtrykt glæde og bevægelse over at læse om 
Fr. Johns liv og mission i ASSISI-NYT for august 2008. Hvis du ikke har læst det, findes 
det på hjemmesiden, og kan også åbnes på følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2008_06_august.pdf 
  
Forskønnelse af Assisi 
Til oktober er det 10 år siden, at jeg var på mit første ophold i Assisi – to år efter det 
jordskælv i september 1997, som lagde Frans’ og Klaras hellige by øde og gjorde en 
omfattende genopbygning og renovering nødvendig. Jeg husker endnu så tydeligt, 
hvordan snart sagt alle mure i Assisi var pakket ind i stilladser for at hindre, at 
bygningerne styrtede helt sammen, og hvordan der var byggekraner og støjende arbejde 
overalt. Min ordens kloster var på dette tidspunkt 2 år efter jordskælvet det første 
religiøse gæstehus, der kunne genåbne efter en afsluttet renovering, mens mange andre 
huse, hoteller og gæstehuse og i øvrigt helligsteder fortsat var lukkede. I årene efter 
fortsatte genopbygnings- og renoveringsarbejdet og lidt efter lidt genåbnede alt. 
 
Selv i dag har vi fortsatte renoveringsarbejder, den største p.t., at alle gader i Assisi er i en 
løbende proces med at blive gravet op, nye el-, vand-, gas-, kloak- og telefonledninger 
nedlægges, og vejene forskønnes med smuk stenbelægning. Var det før vanskeligt at 
komme rundt i Assisi – også med taxi og bil for os, der bor her fast, er det i dag endnu 
vanskeligere. Men resultatet er så smukt, og den nye, jævne vejbelægning yder en langt 
større sikkerhed mod fald. Jeg har ofte oplevet, hvordan fodgængere er faldet og nogle 
endda kommet slemt til skade på den tidligere ujævne belægning.   
 

http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2008_06_august.pdf�
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Også på Sacro Convento og i Basilikaen er der stedse fornyelsesarbejde i gang. Ved 
juletid blev koret bag højalteret i underkirken pakket ind bag et uigennemsigtigt forhæng, 
idet det store vægmaleri i korets hvælving med Skabelsesberetningen skulle restaureres. 
Det var håbet, at koret kunne genåbne igen til påske, men også dette restaureringsarbejde 
er blevet forsinket, således at både Basilikaens kor og de mange kor, der gæsteoptræder, 
må tage til takke med at være i det højre sidekapel ved højalteret. Jeg har ”smugkigget” 
bag forhænget, hvor jeg med glæde så, at Skabelsesberetningen er på vej at blive så lys 
og funklende, at det naturligvis er alt besværet værd, og vi kan således blot med tålmod 
se frem til genåbningen. Relikvie-kapellet i underkirken er netop genåbnet efter mere end 
et års restaurering. Foruden at relikvierne fra Frans for de flestes vedkommende er 
kommet ind i nye, smukke montrer og vægge og lofter er blevet istandsat, har kunstnere 
udsmykket de øverste vægge under hvælvingerne med både mere traditionelle og 
nymoderne fresker fra Frans’ og Klaras liv med indtryk fra eftertiden, hvor også Pater Pio 
er at finde på en freske. Efter denne fornyelse danner Relikvie-kapellet nu en endnu 
smukkere ramme om fordybelse og de spirituelle aktiviteter, der finder sted her, ikke 
mindst bryllupper, barnedåb og begravelser.  
 
Frans’ grotte på Eremo delle Carceri og kapellerne omkring den har i et års tid været 
lukket – til stor fortrydelse for mange af de pilgrimme, som netop ønsker at fordybe sig 
her. Nu er også dette helligsted netop genåbnet efter et smukt restaureringsarbejde, og de 
hvide duer, som i denne periode med støj fra arbejdet har været lukket inde i et 
afsidesliggende dueslag, vil snart vende tilbage og igen kunne flyve frit rundt på Carceri 
til stor fryd for alle besøgende.  
 

 
Udsnit af Relikviekapellet i Basilica di San Francesco efter genåbning i juli 2009 
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Selvom det naturligvis er til besvær for alle besøgende og fastboende i Assisi, at der er 
fortsatte renoveringsarbejder, er resultatet af dem et stort løft i skønhed. Assisi, som er 
bygget og renoveret af materialer, der udelukkende stammer fra Monte Subasio, er uden 
tvivl Italiens smukkeste by, og skønheden vokser dag for dag – som et klart genskin af 
Assisi-gralens indre skønhed. 
 
Ny hjemmeside 
Fra 2006 til midten af 2008 har ASSISI MISSION haft god hjælp af en webmaster, der 
arbejdede frivilligt for foreningen. Gerda Thorsager flyttede herefter til Grønland, og i 
bestyrelsen besluttede vi, at det var tiden at få skabt en ny hjemmeside i et program, som 
jeg selv kan lære at opdatere. Efter nogle måneders intenst arbejde var 5. juni dagen, hvor 
den nye hjemmeside kunne publiceres. Den er med dygtighed skabt af en åndeligt 
indstillet professionel webmaster, nemlig Hans Christian Hansen fra Golden Media og 
Den Gyldne Cirkel. Efter indre anbefaling bygger den nye hjemmeside på den model med 
farver, billeder og tekst, som blev skabt i samarbejde med Gerda, hvorefter den er tilføjet 
et løft i skønhed, overskuelighed og brugervenlighed. Da historien har vist, at 
hjemmesiden åbnes af et stadigt stigende antal mennesker, hvoraf ca. 1/3 er 
engelsktalende, er den et vigtigt instrument for det indre råd bag ASSISI MISSION til at 
nå mange mennesker med ”the Sprit of Assisi”.  
 
Har du lyst til at bladre rundt i den nye hjemmeside, er adressen fortsat: 
 
www.assisimission.net 
 

************************* 
 

Som afslutning på dette nyhedsbrev gengiver jeg et lille uddrag af den overraskende 
inspiration, som kom d. 1. januar, og som jeg i de sidste seks måneder har erfaret folde 
sig ud på en måde, der fortsat overrasker mig. Jeg føler samtidigt en dyb taknemmelighed 
og glæde, over, at vi nu har nærmet os det trin i menneskehedens og jordens evolution, 
hvor disse uendeligt smukke, guddommelige strømme kan få lov til at manifestere sig 
dybere og dybere: 
 
”Det vises, hvordan et dybere lag af Assisi-gralen åbnes. Det er et lag, der bæres af Den 
Gyldne Kristus som en ildagtig, ekspansiv strøm, og i dette lag flyder de uendeligt 
smukke favnende, healende og believende strømme fra Jesu og Maria Hellige Hjerte, som 
også de store Franciskanske mystikere nedfældede og ligesom fandt en hemmelighed i. 
Det er en form for nådesstrøm – den nådefulde kærlighed. Det er den, som Maximilian 
Kolbe talte om, når han igen og igen gentog, at Maria er formidler af al nåde. Den 
indeholder broen til alt guldet i mystikken samtidigt med, at den har Den Nye Tids mere 
ekspansive strømme i sig. Der ligger nogle dybere forløsningsmuligheder i strømmen af 
Jesu og Maria Hellige Hjerte eller Den Hellige Gralsvibration.  
 
Det vises, hvordan menneske efter menneske og gruppe efter gruppe favnes af Jesu og 
Maria Hellige Hjerte, og hvordan de næres og mærker dybden i den healing, som de 
modtager. Alle kan glæde sig over, at vi nu er kommet til et tidspunkt i den menneskelige 
evolution, hvor denne strøm kan få lov til at folde sig mere og mere ud som en dyb hjælp 
til menneskehedens forløsning. Guds store forløsningsarbejde accelererer mere og mere, 
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fordi menneske efter menneske får indre oplevelser af, at nu er de kommet hjem med en 
følelse af dybere og dybere samklang med det åndelige rige.   
 
Denne sammensmeltning af mystikerstrømmene eller Jesu og Maria Hellige Hjerte er 
også en hjælp til hele det indre netværk af fødselshjælpere omkring jorden – fredens, 
lysets, hjertets og kærlighedens redskaber. Det vises, hvordan den ekspanderer ud i hele 
netværket af fødselshjælpere omkring jorden.”  
 
Med ønsket om en smuk og glædesfyldt sommertid sender jeg 
 
kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
 
 

 
Fordybelse i Sacro Convento under sommerretræten 2009 

 
 

ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf  
Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy  

tel: +39 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net 
web: www.assisimission.net 
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