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Udsigt fra søjlegangene på Sacro Convento d. 14. marts 2010 

Solen og de lune temperaturer varsler forår samtidigt med, 
at sneen stadigvæk ligger på Subasio og andre bjerge 

 

Kære Assisi-venner. 
 
Her i midten af marts kan vi i Assisi atter byde den årstid velkommen, som for mange af 
os er så kærkommen efter en vinter, der også her i det sydlige Europa var koldere og 
længere end sædvanligt. Men nu da dagens timer er tiltaget, og solen står stedse højere på 
himlen, er vinteren ved at overgive sig. I Assisi har vi – senere end sædvanligt – oplevet 
de første varme, solrige forårsdage med kvidrende fuglesang, grønne græsarealer spækket 
med blomster i alverdens farver samt de tidlige træer og buske, der nu blomstrer.  
 
I dette dejlige forårsvejr tænker jeg tilbage på dette års første måneder. Som det første 
mindes jeg aktiviteterne på CEFID 
 
GRUPPER PÅ CEFID 
Julen 2009 blev noget helt særligt, idet vi for første gang var 7 medlemmer af Assisi 
Mission, som tilbragte 7 dage sammen i tjenste af ”the Spirit of Assisi.” Det var for mig 
en stor glæde, at dørene til CEFID for første gang efter, at Pater Mizzi og jeg forlod 
centeret i 2004, blev åbnet for en gruppe. I det smukke center, hvor alt var skinnende 
rent, hvor der var pyntet med blomster og lys, og hvor Padre Silvestro var den varme og 
glade vært, nød deltagerne en fordybelse, ro og stilhed, som var velgørende for de dybe 
meditative jule-tjenester og de uendeligt smukke og glædesfyldte juleandagter i Basilica 
di San Francesco, i andre af Assisis kirker, i den julekoncert  og i det levende krybbespil i 
en af bjergbyerne ved Assisi, som vi deltog i. Også en fælles julemiddag på CEFID, hvor 
vi havde inviteret Padre Silvestro, blev en meget glædesfyldt aften. Vi havde forberedt 
dansk ris a la mande og havde selvfølgelig ”snydt” med mandlen, så den kom i Padre 
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Silvestros tallerken, hvad han opdagede. Det var med megen glæde og humor, at han 
pakkede den særlige danske gave ud, som et par af deltagerne havde medbragt. Der var 
alskens godt og sjovt, bl.a. en hjemmestrikket sød nissemand med langt skæg, englepynt, 
honninghjerte og en stor marcipangris, hvortil Padre Silvestro tørt bemærkede, at ”man 

da ikke spiser det, man ligner”. Vor samtale under dette flere timers samvær var meget 
inspirerende og levende. Padre Silvestro besvarede mange spørgsmål om forholdet 
mellem religionerne, også om ligheder og forskelle i forståelserne, han fortalte om sit 
kald og liv som franciskanermunk i henholdsvis Rumænien i de første 18 år af sit liv og 
dernæst i Italien i nu 20 år.  
 
Deltagerne gav mig respons på en for dem smuk, dyb og uforglemmelig jul i Assisi og på 
nyskabelsen med at bo på CEFID. Alle udtrykte glæde, ikke mindst over Padre Silvestros 
hjertevarme modtagelse og ligefremme, afslappede væsen, som jeg jo stedse er ”forkælet 
med” i mit samvær med brødre og søstre her i Assisi. De fleste især brødre er endog 
særdeles veluddannede som præster, og mange har også andre akademiske grader eller 
uddannelser, f.eks. er Padre Silvestro dr.teol. i en sjælden afhandling om Den Ortodokse 
Kirkes forhold til Frans, som han ved rejser rundt i Grækenland, Rumænien og Rusland 
måtte bruge 8 år på at finde kildemateriale til. På trods af en sådan uddannelsesmæssig 
baggrund, som Frans faktisk i nogle år før sin død frygtede ville blæse egoet op hos hans 
brødre, er det at gå i hans fodspor en stor hjælp til den ligefremhed, hjertevarme og 
personlige ydmyghed, som Frans så smukt manifesterede i sin inkarnation, og som fortsat 
er et hovedfokus for os alle i de franciskanske ordener.  
 
Også i marts har Padre Silvestro og jeg haft den glæde at have medlemmer af Assisi 
Mission boende på CEFID. Da denne respons har været lige så smuk som i julen, ser jeg 
frem til at modtage årets første kursusgrupper på CEFID - i påsken og i maj måned. 
 

 
Julegruppen på CEFID sammen med en afslappet Padre Silvestro Bejan 

 
BØNSUGEN FOR KRISTEN ENHED 
I januar måned har vi en fast tilbagevendende begivenhed, nemlig ”Ugen med bønner for 
kristen enhed.” Bønsugen har siden 1908 været afholdt hvert år i perioden 18.-25. januar, 
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og efter 2. Vatikanerkoncil i 1962-65 fik den så meget ”medvind”, at den har spredt sig 
ud over hele den kristne verden med utallige fælles aktiviteter og bestræbelser for enhed 
overalt. Naturligvis også i Assisi, hvor Pater Mizzi var en af pionererne for dette 
dialogarbejde, blev aktiviteterne intensiveret, og repræsentanter fra de øvrige kristne 
kirker, også de mange ortodokse grene, er siden da hvert år blevet inviteret til Assisi for 
at medvirke i det intensive bønsarbejde og give deres vidnesbyrd om bestræbelserne for 
enhed mellem de kristne. I Assisi folder det sig ud på den måde, at vi hver aften i disse 8 
dage har en særlig spirituel andagt dedikeret til kristen enhed. De forskellige 
franciskanske ordener og stiftet Assisi forbereder med stor omhu og dedikation liturgien 
til hver sin aften, hvor munke og nonner danner kor, og leder salmesangen, der 
flerstemmigt løfter sig mod himlen.  
 
Der er altid mange indtryk fra disse meget smukke spirituelle andagter, ikke mindst den 
dedikation og entusiasme som tydeligvis præger Assisis munke og nonner i de kirker, der 
hver aften er fyldt til randen med også mange stående. Det er tydeligt mærkbart, at 
andagterne beriges med hjælpen fra ”the Spirit of Assisi”. Og så er det den eneste gang 
om året, at så mange af Assisi munke og nonner – bortset naturligvis fra de kontemplative 
Klarisser og Benediktinere, der lever i klausur - er samlet i samme kirke. Til hverdag 
foregår det indre arbejde nemlig i den kirke, hvor den enkelte munk eller nonne tjener, 
enten som følge af, at vedkommendes kloster ligger sammen med kirken eller ligger tæt 
på. Så bønsugen er ydermere en kærkommen lejlighed for os alle til at samles i et fælles 
hjerteengagement, og det mærkes tydeligt også under det efterfølgende meget 
glædesfyldte samvær. 
 

 
Basilica di San Francesco d. 21. januar 2010 

Padre Silvestro Bejan er sammen med en ortodoks præst fra Rumænien hovedcelebrant ved 

Bønsugen for Kristen Enhed 
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Er du interesseret i at læse mere om dette i vor tid globale arbejde for enhed i den kristne 
verden, er der på ASSISI MISSION’s hjemmeside under menupunktet ”Økumeni” en 
nærmere beskrivelse af historien og Assisis mission. 
 
FASTETIDEN SOM FORBEREDELSE TIL PÅSKE 
Onsdag, d. 17. februar markerede starten på den indre påskeforberedelse, fasten, på de 40 
dage op til Palmesøndag - den vigtigste faste- og forberedelsestid i den kristne kirke. 
Dagen kaldes askeonsdag. De olivengrene, som under palmesøndags højmesse sidste år 
blev velsignede som et symbol på Jesu glædesfyldte indtog i Jerusalem, har vi siden haft i 
vore respektive hjem. Nogle dage før askeonsdag samles de sammen og brændes til aske 
til brug for askeonsdags særlige andagt. Under messer i alle Assisis kirker med præsterne 
klædt i bodens og forsoningens farve lilla bliver asken særskilt velsignet med bønner og 
indviet vand. Efter kommunionen bliver vi alle tildelt askekorset ved at 
hovedcelebranten med den indviede aske tegner et kors i vor pande som hjælp til en 
dybere forberedelse og overgivelse til påskens indre mysterium, der i Assisi folder sig så 
uendeligt dybt, smukt og inderligt ud under intens levendegørelse fra ”the Spirit of 
Assisi”.  
 
Om fastetiden sagde Pater Mizzi i 2007: ”During Lent and Easter we share the passion 

of Christ and are preparing for the joy of Resurrection. Lent is a special time for prayer 

and penance for the inner purification leading to the resurrection. We start a pilgrimage 

with Jesus consisting of solitude, more silence and feeling closer to God. Jesus was 

tempted by the devil, and he showed us that we must resist, because God will always give 

us the strength. God is stronger than the devil. Jesus showed us how to behave in our 

lives. We have moments of joy, moments of suffering and moments of temptation. But if 

we have faith, prayer and love, God will help us to overcome all problems. In other 

words Jesus wanted to show us what to do when we go through such a process not only of 
joy but also of suffering and temptation. With his help we will overcome and have victory. 

Jesus’ time in the dessert was a time of purification through fasting and prayer. We can 

all follow Jesus in his example.” 

 

 
Vi følger Jesus indtog til Jerusalem – fra palmesøndags højmesse i 2007 
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Jeg ser denne 40 dages faste som en årligt tilbagevendende unik periode og gave med 
forberedelse til en form for død- og genfødselsproces, der kulminerer under den hellige 
uge, hvor vi ledes så inderligt i fodsporene på Jesus i hans mystiske vandring og dybe 
overgivelse under de begivenheder og dramaer for næsten 2.000 år siden, som er blevet 
til den kristne påskefejring. Mit fokus under fasten er år for år et ønske om større 
ydmyghed og gennemsigtighed i personligheden, en bestræbelse og langvarig proces vi jo 
alle som åndeligt søgende mennesker deler med hinanden. I denne bestræbelse har jeg 
ofte Paulus’ ord til Galaterne i mine tanker og hjerte: ”Jeg lever ikke mere selv, men 

Kristus lever i mig.” (Gal. 2, 20). 
 
Lige meget hvor vi befinder os i denne 40 dages forberedelses- og renselsestid, har vi 
selvsagt mulighed for at være bevidste om de indre overgivelsesprocesser, som sjælen 
søger at fremme. Vi kan i vor personlighed gå mere bevidst med i processerne, og 
eksempelvis afsætte tid til selviagttagelse, refleksion, stilhed og meditation. Ganske 
mange åndeligt søgende mennesker oplever i tiden op til og i løbet af påsken friktion, 
tyngde, træthed, sorg og andre smertelige tilstande, uden at der umiddelbart synes at være 
en for den personlige dagsbevidsthed indlysende grund til det. Så kan det være gamle, 
mere ubevidste astrale og mentale lag, der er på vej til en forvandling, ligesom mange af 
os – bevidst eller ubevidst – er koblet ind i et kollektiv indre arbejde, hvor vi er 
instrumenter for Gudsrigets arbejde med at vække flere og flere af vore brødre- og søstre 
til de levendegørelser, der gør det indre påskemysterium til en selvoplevet erfaring. Når 
vi husker på, at vor tyngde, smerte, ensomhed etc. er til gavn for en større helhed, er det 
kors, som Kristus kalder os til at bære, ikke mere så tungt. Jesu’ lære ifølge Matthæus 
bliver til en indre erfaring: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge 

byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og 

ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er 
let.” (Matt. 11, 25-30) 
  
Franciskanerordenen gennemlever i vor tid primært fasteperioden på et spirituelt plan og 
således ikke med fokus på de ganske radikale fysiske afkald og bodsgerninger, som 
prægede mange århundreders munke- og nonneordener. Dog er der stadigvæk nogen 
opmærksomhed også på de fysiske afkald. Således søges det bl.a. at undgå 
mellemmåltider, søde sager, vin, kaffe, etc., ligesom der kan være andre fysiske og 
følelsesmæssige behov, den enkelte bror og søster også har sit fokus på. På klostrene er 
aftensmaden særdeles beskeden, og mange af de unge brødre og søstre faster lejlighedsvis 
under disse 40 dage og i hvert fald hver fredag. Det spirituelle element af fasten fylder 
dog i dag mest, hvor tidebønnerne og messerne er præget af processerne som led i en 
dybere overgivelse til at tage vort kors op og følge Kristus.  I denne spirituelle 
overgivelse vælger mange selviagttagelse med fokus på et område i personligheden, der 
er mindre i samklang med idealerne fra Frans og Klara.  
 
Fastetiden dybe spirituelle praksis med bønner, meditation og messer i Assisi hjælper os 
igennem de 40 dage til hjerternes åbenhed for modtagelsen af det indre 
Kristusmysterium. Ikke mindst de 5 andagter hver fredag aften i fastetiden op til 
langfredag er meget smukke og dybe som hjælp til en indkobling i Kristi offer og den 
medfølende Kristuskærlighed, der åbner de tunge smertelag for opstandelsens ekstatiske 
glæde. I Basilica di San Francesco ihukommes Kristi lidelse og offer - symboliseret ved 
et specielt kors med tornekronen, sværdet og hammeren, der naglede Jesus til korset - ved 
særlige bønner, uendeligt smuk vekselsang mellem munke, nonner og menighed, 
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evangelielæsning, prædiken samt en procession med korset, der til slut bruges til en 
velsignelse. Under denne velsignelse synger vi nok omkring 200 munke, nonner, 
lægsøstre og lægbrødre med stor inderlighed en særlig franciskansk hymne ”Corda Pia”, 
som handler om, hvordan vore hjerter antændes og opflammes, når vi fejrer 
stigmatiseringen af Frans, som udtryk for hans sammensmeltning med Kristus. 
Omkvædet i hymnen er: ”Corda Pia inflammantur dum Francisi celebrantur stigmatum 

insignia” (Spirituelle hjerter bryder i brand, når Frans’ berømte stigmater fejres). 
 

 
CEFID – Maleri af Frans’ stigmatisering af Sarah Duque 

 
En anden særlig forberedelse til påsken, som kaldes ”Adorazione delle quarant’ore” (de 
40 timers tilbedelse), afholdes hver aften i fastetidens 40 dage. Kristus som det hellige 
sakramente (det brød, der er forvandlet til Kristi legeme) bæres rundt i hele Assisi, hvor 
det æres med bønner, vekselsang og meditation i Assisis forskellige kirker, og således i 
alt 40 timer.  
 
PATER MIZZIS BOG OG ØVRIGE AKTIVITETER PÅ CEFID 
Padre Silvestro er i løbet af 2009 blevet færdig med den italienske del af bogen, Pater 
Mizzis artikler gennem 25 år til bl.a. Sacro Convento’s tidsskrift ”San Francesco”, og jeg 
afleverede i februar måned 2009 den engelske del, nemlig de foredrag, som Pater Mizzi 
gav i årene 2004-2007 til Assisi Missions grupper. Ordensprovinsen i Malta har taget et 
medansvar for den engelske del af bogen, og det er tanken, at alle disse smukke foredrag 
med en indledning af mig skal suppleres med en beskrivelse af Pater Mizzis liv og 
mission.  Padre Silvestro har sendt det italienske manuskript til et italiensk, religiøst 
forlag og afventer p.t. svar herfra. Forhåbentligt kan både den italienske og den engelske 
del af bogen udkomme i 2010. 
 
Lis Frederiksen fra Assisi Missions bestyrelse har i løbet af 2009 med stor glæde og 
entusiasme oversat de fleste af de engelske foredrag til dansk, og hun bliver sandsynligvis 
færdig inden for ganske kort tid. Min sommerpause dedikeres derfor til en gennemgang 
af disse foredrag. I bestyrelsen vil vi tale om, hvordan og hvornår disse kan udgives, idet 
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jeg har fået accept fra Padre Silvestro til, at Assisi Mission må benytte en dansk version 
af foredragene. 
 
Padre Silvestro har siden februar 2009 kunnet dedikere al sin tid som ordenens 
generaldelegerede til at fremme dialogen mellem religionerne, og i 2009 og her i 
begyndelse af 2010 har han stået for flere møder på CEFID og Sacro Convento. Som det 
vil blive en tradition stod han – omkring årsdagen for det historiske møde d. 27. oktober 
1986, hvor Pave Johannes Paul II inviterede lederne for verdensreligionerne til Assisi for 
sammen at bede for fred – i oktober 2009 for et møde mellem Den Katolske Kirke og de 
reformerte kirker, der på grund af de mange deltagere blev afholdt i Sacro Convento’s 
større lokaler med spirituelle andagter i Basilikaen. I oktober 2010 vil fokus på dette 
dialogmøde være forholdet mellem Kristendommen og Islam. 
 
Selvom det ikke er planen, at Padre Silvestro skal rejse lige som meget som Pater Mizzi 
gjorde det, har flere rejser i 2009 og her i begyndelsen af 2010 dog også bragt ham til 
interreligiøse møder i og også uden for Italien, bl.a. i Østrig og Tyrkiet. Med Padre 
Silvestros udnævnelse til leder af missionen er der lagt stor vægt på træning af medbrødre 
jorden over til at varetage den økumeniske og interreligiøse dialog, som brødrene overalt 
er involveret i, idet de har ordenshuse i lande, der er præget af befolkningsgrupper med 
forskelligartet kulturel og religiøs baggrund. Således var Padre Silvestro i januar måned i  
Argentina, hvor ordenen afholdt et ”Fraternal General Assembly” med deltagere fra alle 
ordensprovinser jorden over, hvor fokus netop var ”formation” eller på dansk 
dannelse/træning til virket i Frans’ fodspor i vor tid. 
 
Når hverdagen ikke er fyldt af sådanne mødeaktiviteter, bruger Padre Silvestro megen tid 
på CEFID til dels at arbejde med den kommende hjemmeside for missionen dels at 
arbejde med Pater Mizzis mange dokumenter, videoer og smukke fotos fra de 48 års 
virke. Han fortsætter dermed med at skabe det bibliotek, som indrettes i et af de store 
lokaler på CEFID, hvor besøgende vil kunne studere ordenens pionermission via Pater 
Mizzis arbejde, og dermed danne sig et indblik i det virke i religionerne fra 1960 for 
dialog og samarbejde, der i dag lykkeligvis blomstrer på alle niveauer verden over.  
 
Hver gang jeg kommer på CEFID, ser jeg, at Padre Silvestro er kommet et lille skridt 
længere i dette store arbejde, men der resterer fortsat rigtigt meget, førend biblioteket kan 
åbnes. Da jeg desværre kun har meget lidt tid til at give en hånd med, er det en glæde, at 
jeg har kunnet fremme anden hjælp til ham. En dag i december måned spurgte Padre 
Silvestro mig spontant, om jeg da ikke kunne sende ham noget hjælp fra nogle i Assisi 
Missions netværk, og vupti så kom der et indre flow, der i løbet af få dage manifesterede 
sig således, at Vibeke Nielsen fra foreningen her i marts har været i Assisi i 14 dage, hvor 
hun boede på CEFID og hjalp Padre Silvestro med det store arbejde. Det er planen, at 
Vibeke senere på året drager til Assisi på et længerevarende arbejdsophold på CEFID. 
 

BOG OM MAXIMILIAN MARIA KOLBE 
Da jeg i 2001 startede mit samarbejde med Pater Mizzi, fandt jeg hurtigt ud af, at hans 
fødenavn var Joseph, og at navnet Maximilian, forkortet Max, var det spirituelle navn, 
han valgte, da han som ganske ung blev optaget i Franciskanerordenen. Sædvanen i 
ordenen er, at den overordnede bror giver de nye brødre deres nye spirituelle navn, men 
da turen kom til Joseph Mizzi, gjorde den overordnede en overraskende undtagelse, idet 
han spurgte den unge mand på bare 16 år: ”Og hvad vil du så hedde?” Joseph Mizzi 
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svarede straks: ”Maximilian efter Fader Maximilian Kolbe.” Da Pater Mizzi mange år 
senere fortalte mig om denne lille hændelse, var min nysgerrighed naturligvis vakt. Som 
dansk kvinde, der hidtil havde tilhørt Den Danske Folkekirke med en åndelig træning, der 
primært havde fundet sted i de nyspirituelle kredse i Danmark, havde jeg aldrig hørt om 
denne Fader Maximilian Kolbe. Pater Mizzi startede en fortælling, som gjorde så dybt 
indtryk på mig, at jeg snart læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af - bøger, 
biografisk materiale, artikler og hjemmesider.  
 
I denne fordybelse og søgen efter viden og forståelser gik det op for mig, at der intet er 
skrevet om Maximilian Kolbe på dansk, hvorfor jeg i flere år har haft et ønske om at råde 
en smule bod på dette. Med dette sigte opholdt jeg mig i 2007, 2008 og 2009 på det 
kloster i Polen, Niepokalanow, som Fader Kolbe stiftede, og efter flere 
tilbagetrækningsperioder også i Assisi blev jeg endelig i slutningen af 2009 færdig med 
den bog, som jeg i hele processen fornemmede en stærk indre støtte til fra Maximilian 
Kolbes store sjælsbevidsthed på de indre planer, ligesom han inspirerede, at ”Marias 
Hellige Hjerte” var nedfældet i bogen. 
 

 
Maximilian Maria Kolbe - Marias Ridder 

 
Bogen, som har fået titlen: ”Glem ikke kærligheden. Maximilian Kolbe - Marias ridder” 
og som vil blive illustreret med mange fotos, skildrer den store franciskanske mystiker 
Maximilian Maria Kolbes liv og mission fra den tidlige barndom til døden som 47-årig i 
koncentrationslejren Auschwitz. Foruden et indledende afsnit om Polens historie med 
hovedvægt på det åndelige aspekt, giver bogen et indblik i et helt enestående liv i 
ubetinget kærlighed og selvforglemmende tjeneste med mit bud på Maximilian Kolbes 
budskab til vor tid.  
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Da mange deltagere i kurser, hvor vi har haft et fokus på den franciskanske mystik, inkl. 
Maximilian Kolbe, har efterspurgt bogen, der det mig en glæde at kunne fortælle, at den 
forventes at udkomme i maj måned. Et særligt nyhedsbrev vil naturligvis blive udsendt. 
 

 
Maximilian Kolbes ydmyge trækirke på Niepokalanow, hvor han fejrede utallige messer. 

Maleriet til venstre er Maximilian Kolbe 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 
KURSER I ASSISI I 1. HALVÅR 2010 
Her midt i fastetiden ser jeg frem til at afholde Assisi Missions første kursus i Assisi i 
2010, nemlig påskeretræten fra d. 25. marts til 5. april, hvor vi over 11 dage sammen 
med Franciskanerne går vi inderligt i fodsporene på Jesus fra indtoget i Jerusalem 
palmesøndag, gennem nadverindstiftelsen og overgivelsen i Gethsemane Have 
skærtorsdag ind i langfredags store offer, der kulminerer med kærlighedens og lysets sejr 
under den ekspansive og glædesfylde opstandelse påskemorgen.  
 
Herefter ser jeg frem til at afholde de to retræter i sommertiden i Assisi, nemlig: 
 

2. maj - 10. maj – natur- og Helligåndsfordybelse (8 dage) 
Maj er en smuk tidlig sommermåned i Assisi med frodig natur, valmuer og et rigt 
blomster- og sommerfugleliv på Monte Subasio. Vi har heldagstur til Rieti-dalen samt 
Eremo delle Carceri og Subasio. Vi bor på CEFID. 
 
Har du en længsel efter at fordybe dig i Assisi i den frodige maj måned, er der et par 
pladser mulige. I slutningen af februar er der booket individuelle billetter. Kontakt mig 
for rejseoplysninger, hvis du vil med i fællestransport mellem Rom og Assisi retur. 
 
Link til brochuren på hjemmesiden: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2010_Assisi_Helligaandskursus.p
df 
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28. juni - 7. juli – sommerretræte med fordybelse i Frans’ forhold til 
naturens riger (9 dage) 
Juni/juli er smukke sommermåneder i Assisi, hvor hele døgnet er perfekt til udendørsliv i 
let sommertøj.  Foruden fordybelse i Assisi og den omkringliggende natur har vi 
heldagsudflugter til La Verna samt Loreto (dybt helligsted for Maria) med afsluttende 
badning og healing ved Adriaterhavet. Vi bor i De Svenske Søstres kloster. 
 
Læg mærke til, at der sandsynligvis vil blive bestilt individuelle billetter med fly, der 
passer bedre sammen med deltagernes bopæle, dvs. fly fra Jylland og København, hvis 
ankomst i Rom passer sammen. Denne afgørelse tages d. 19. april 2010, og derfor hører 
jeg gerne fra dig senest søndag d. 18. april 2010. 
 
Link til brochuren på hjemmesiden: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2010_Assisi_sommerkursus.pdf 
 
For alle tre retræter er der udsendt en særlig invitation, som ikke findes på hjemmesiden. 
Kontakt mig gerne, hvis du vil læse den særlige invitation for et kursus. 
 

Kursus i Danmark 
Turen til Danmark i februar måned betød foruden et bestyrelsesmøde og andre møder 
også et kursus i Horsens. Da dette kursus var fuldt booket, gentages det under en ny rejse 
til Danmark i april måned, således: 
 

 
 

Marias Hellige Hjerte i “the Spirit of Assisi” 
Workshop på Christiansvej 25, 2900 Charlottenlund 
Lørdag, d. 17. april kl. 11-18 og søndag, d. 18. april 2010 kl. 10-17  
Under meditationer og indlæg vil vi åbne os dybere for Marias Hellige Hjerte via ”the 
Spirit of Assisi” – de uendeligt smukke vibrationer af medfølende, favnende kærlighed 
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og indre helliggørende liv, der transformerer hjerterne til en dybere sensitivitet overfor 
Gudsriget. Foredragene vil berøre Frans’ og Klaras forbundethed med Marias og Jesu 
Hellige hjerte, og hele søndagen er forbeholdt en dybere overgivelse til og healing af 
Maria i den smukke strøm af hendes Hellige Hjerte.   
 
Brochuren findes på hjemmesiden unde ”Kurser og retræter” og ”Kurser i Skandinavien” 
og kan også åbnes på følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2010_Charlottenlund_Maria.pdf 
 
Endelig rejser jeg igen til Danmark i november måned 2010 med et weekend-kursus og 
herefter til Norge under et længerevarende ophold med 2 weekend-kurser og 
sandsynligvis også nogle aftenarrangementer. 

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

 
Som afslutning på dette nyhedsbrev vender jeg tilbage til Maximilian Kolbe og en af de 
forståelser, som han kom med kort tid før han begav sig ud på sin sidste rejse, der – 
hvilket han forudsagde talrige gange - førte til det offer, som han havde lovet Maria som 
ganske ung dreng. Ordene viser, hvor dybt Maximilian Kolbe var forbundet med 
Gudsriget, og at ingen lidelse eller drama – heller ikke Nazismens ufattelige grusomheder 
– kunne lukke hans hjerte for den guddommelige, ubetingede kærlighed, som det var hans 
eneste ønske, at hele menneskeheden fik del i. Kort før Gestapo anholdt ham, sagde han 
til sine medbrødre; 
 

”Hvis I bare vidste, hvor lykkelig jeg er. Mit hjerte er fyldt af den glæde og 

fred, som kan opleves også her på jorden. Ja, trods lidelserne, 
besværlighederne og bekymringerne i dagliglivet er der på bunden af mit 

hjerte altid en fred og en glæde, som jeg ikke kan sætte ord på.”  
 
Med ønsket om, at denne fred og glæde må tændes på dybere måde i dit hjertecenter 
under den kommende påskefejring sender jeg 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
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Søjlegangene på Sacro Convento d. 14. marts 2010 

Munken, der går mediterende i baggrunden, er padre Andrea Kim fra Sydkorea. 
Han tjener i disse år på Sacro Convento  i Assisi 

Læg mærke til søjlernes buer, som symboliserer hænder foldet i bøn 

 
 

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 


