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ASSISI-NYT – 23. MARTS 2020 
Krise og håb – lyset fra Assisi 

 

 
Basilica di San Francesco og Piazza Inferiore over midten af marts 2020. 

Pladsen er helt uden mennesker nu i 3. uge af marts. 
Foto: Sacro Convento 

 
Kære Assisi-venner. 
 
I går delte jeg på Assisi Missions FB https://www.facebook.com/assisi.mission/ en fortælling 
og mange fotos fra Assisi, som nu også deles med alle jer, der modtager Assisi-Nyt. 
 
Krise og håb – lyset fra Assisi 
Corona-virus lukkede Italien ned d. 9. marts, og flere gange er restriktionerne i vor italienske 
hverdag og sociale adfærd strammet yderligere op med decideret udgangsforbud, bortset fra 
hurtig udgang i nærheden af vore hjem til at handle mad og gå på apotek. 
 
Vi følger med stor medfølelse og solidaritet den hjerteskærende situation i Norditalien, hvor 
især Lombardiet er hårdt ramt, mens smittespredningen i Umbrien og Italiens sydlige regioner 
fortsat er langt lavere. Det giver håb om, at restriktionerne i vort fysiske sociale samvær i det 
smukke Støvleland med den dybe spirituelle, historiske og kulturelle arv vil få smittekurven til 
at falde. Samtidigt er der megen taknemmelighed for støtten fra lande i EU og for den helt 
særlige hjælp, som strømmer til Italien med medicinsk udstyr, beskyttelses- og 

https://www.facebook.com/assisi.mission/
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desinfektionsmidler samt læger og specialister givet fra Kina, Cuba, Tyskland og senest 
Rusland. 
 
Efter udbruddet af Corona-virus i Italien har mange lande i den vestlige verden og jorden over 
indført tilsvarende nedlukninger og restriktioner, og det normale hverdagsliv er sat på pause 
for langt de fleste af os, som med stor taknemmelighed kan følge vore samfundsheltes 
vedholdende indsats i de kritiske funktioner, ikke mindst i hospitalsvæsenet, ældreplejen, for 
vores børn og øvrige særligt sårbare. Vi takker også alle de hårdtarbejdende regeringer og 
myndigheder samt alle de kommercielle foretagender, foreninger, organisationer og millioner 
af frivillige, der i næstekærlighed arbejder for at mindske lidelserne i forbindelse med den 
store sundhedskrise. 
 
Alle kriser indeholder kimen til vækst af den menneskelige bevidsthed – kollektivt og hos hver 
enkelt af os. I denne sundhedskrise, hvor vi må sætte det kendte dagligliv på pause og give 
afkald på den fysisk tætte kontakt med hinanden, på hidtidige måske overfladiske 
adspredelser og forlystelser og på overdreven forbrugeradfærd, får vi i vor tilbagetrækning 
mere tid, rum og mulighed for at være stille i en refleksion over ægte, universelle 
menneskelige værdier som kærlighed, medfølelse, omsorg, solidaritet, sammenhold, frihed 
og lighed. Med den store guddommelige hjælp i krisen fremmes en dybere åbning af vort 
hjertecenter, hvormed vor evne til at være på jorden som et redskab for kærlighed, fred, 
glæde, tilgivelse og håb stiger. 
 
Som Frans af Assisi bad i sin i dag af millioner elskede, verdenskendte bøn: 
 
Herre, gør mig til et redskab for din fred: 
at jeg må bringe kærlighed, hvor der er had, 
at jeg må bringe tilgivelse, hvor der er uret, 
at jeg må bringe sandhed, hvor der er vildfarelse, 
at jeg må bringe tro, hvor der er tvivl, 
at jeg må bringe håb, hvor der er mørke, 
at jeg må bringe glæde, hvor der er sorg. 
 
Herre, lad mig ikke så meget søge: 
at blive trøstet som at trøste, 
at blive forstået som at forstå, 
at blive elsket som at elske. 
 
Thi det er ved at give, at vi får, 
det er ved at glemme os selv, 
at vi finder os selv, 
det er ved at tilgive andre, 
at vi selv får tilgivelse, 
det er ved at dø, 
at vi opstår til evigt liv. 
Amen 
 
Som hele Italien er Assisi i det ydre helt tyst og stille, men i det indre formidler ”the Spirit of 
Assisi” håb, kærlighed og fred i samme dybde, kraft og skønhed som før krisen, ja endog 
intensiveret. I Franciskanerordenen er vi gået ind i endnu mere intense bønner, som millioner 
af mennesker gør det jorden over. Også selvom vi naturligvis heller ikke i Assisis klostre og 
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andre boliger må gå ud eller komme sammen, er vi jo alle – også i alle vore nedlukkede 
broderlande - trods alt privilegerede med internet og sociale netværk, så vi kan holde tæt 
kontakt via cyberspace. 
 

 
Messe ved Frans' grav d. 22. marts med særlige bønner for Italien og verden. 

Messen blev hovedcelebreret af Assisis biskop Domenico Sorrentino 
 med Padre Mauro Gambetti, leder af Sacro Convento, til højre. 

Foto: Sacro Convento. 

 
I Assisi deltager mange af os i meditationer, bønner og messer via direkte streaming, bl.a. fra 
Frans’ Basilika, hvor der p.t. er registreret 125.000 tilmeldte. Franciskanerbrødrene på 
Moderklosteret Sacro Convento ved Frans’ grav streamer deres Laudes (morgensang), messer 
og vesper (aftensang), som også kan ses efterfølgende: 
 
https://www.facebook.com/pg/sanfrancescoassisi/videos/ 
 
Nu hvor kirken er lukket, mødes brødrene hver dag kl. 12.30 ved Frans’ grav, hvor de beder 
en særlig bøn for Italien og for hele verden om hjælp til at overkomme Corona-krisen: 
 
Åh Frans, bror til alle, hjælp os. 
Bed Herren Jesus om at række sine hænder ud og helbrede de syge, som er ramt af 
virussen. 
Giv ny energi til dem, der arbejder for alles sundhed, og stå op mod de mørke kræfter for 
at stoppe svøben. 
Frans hjælp os med at omfavne de vanskelige kulturelle, sociale, økonomiske og politiske 
problemer i Italien og verden. 
Hjælp os med at påtage os ansvaret for alle lidelser i nutidens menneskehed og at være 

https://www.facebook.com/pg/sanfrancescoassisi/videos/?ref=page_internal
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tæt på hinanden for at møde fremtiden forenet og besjælet af tillid og håb. 
Frans, du som er billedet på Jesus, korsfæstet gennem dine bare og sårede fødder, vis os 
alle lysets vej, med dine gennemborerede hænder lær os de gode gerninger, der skal 
gøres, såret på din side åbner vejen for dem, der ønsker at kende den uendelige kærlighed 
til Ham, den allerhøjeste, almægtige og gode Herre, der i den perfekte treenighed og i 
enkel enhed lever og hersker og er herliggjort. 
Evige og barmhjertige Gud fra evighed til evighed. 
Amen. 
 
Du kan se og høre den inderlige bøn bedt af Sacro Convento's leder Padre Mauro Gambetti 
ved Frans’ grav på dette link. Italiensk er et uendeligt smukt sprog at tale med Gud på: 
 
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/…/covid-19-preghi… 
 

 
Nu hvor Basilica di San Francesco – som alle Italiens kirker – er lukket, 

mødes brødrene ved Frans’ grav hver dag kl. 12.30 for at bede for Italien og verden. 

 
På Pave Frans’ opfordring og invitation har vi også bedt sammen over hele verden – i alle 
spirituelle samfund af troende og også ikke-troende, og det vil uden tvivl fortsætte. Pave 
Frans’ meget inderlige og hjerterørende daglige morgenmesse med prædiken og bønner i et 
lille kapel i Vatikanet streames direkte og kan også ses efterfølgende:  
 
https://www.vaticannews.va/en.html 
 
I Assisi har mange mennesker hængt et hvidt klæde eller sat et brændende stearinlys ved 
vinduerne i deres hjem som et tegn på håbets og troens lys. Brødrene på Sacro Convento har 
også tændt lys og stillet dem i søjlegangene på klosteret. 
 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/fede/covid-19-preghiera-per-l-italia-del-custode-della-basilica-di-san-francesco--video-%C2%A0-48111?fbclid=IwAR0o0AUf1UAbOQ6O5PaU1gYxm5wCoDTVT7ik_ZXFQTIYqqavL7mcCD4dHC4
https://www.vaticannews.va/en.html
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I Søjlegangene på Sacro Convento har brødrende tændt lys som symbol på håb og tro. 

Foto: Sacro Convento 

 
Jeg slutter fortællingen fra Assisi med et smukt digt skrevet på St. Patrick’s Day d. 13. marts 
af Father Richard Hendrick, irsk franciskanerpræst af Capuchiner-ordenen: 
 
Lockdown 
Yes there is fear. 
Yes there is isolation. 
Yes there is panic buying. 
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Yes there is sickness. 
Yes there is even death. 
But, 
They say that in Wuhan after so many years of noise 
You can hear the birds again. 
They say that after just a few weeks of quiet 
The sky is no longer thick with fumes 
But blue and grey and clear. 
They say that in the streets of Assisi 
People are singing to each other 
across the empty squares, 
keeping their windows open 
so that those who are alone 
may hear the sounds of family around them. 
They say that a hotel in the West of Ireland 
Is offering free meals and delivery to the housebound. 
Today a young woman I know 
is busy spreading fliers with her number 
through the neighborhood 
So that the elders may have someone to call on. 
Today Churches, Synagogues, Mosques and Temples 
are preparing to welcome 
and shelter the homeless, the sick, the weary 
All over the world people are slowing down and reflecting 
All over the world people are looking at their neighbors in a new way 
All over the world people are waking up to a new reality 
To how big we really are. 
To how little control we really have. 
To what really matters. 
To Love. 
So we pray and we remember that 
Yes there is fear. 
But there does not have to be hate. 
Yes there is isolation. 
But there does not have to be loneliness. 
Yes there is panic buying. 
But there does not have to be meanness. 
Yes there is sickness. 
But there does not have to be disease of the soul 
Yes there is even death. 
But there can always be a rebirth of love. 
Wake to the choices you make as to how to live now. 
Today, breathe. 
Listen, behind the factory noises of your panic 
The birds are singing again 
The sky is clearing, 
Spring is coming, 
And we are always encompassed by Love. 
Open the windows of your soul 
And though you may not be able 
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to touch across the empty square, 
Sing. 
Fr. Richard Hendrick, OFM 
March 13th 2020 

 

 
Vi franciskanere beder om Frans' og Klaras intervention. 

Frans og Klara på dette foto er et udsnit af et maleri,  
hvor de sammen med 4 andre helgener beder til Jesus Kristus.  

Det hang tidligere i Frans' Underkirke, men blev i 1900-tallet overført til Tyskland, 
 nærmere bestemt til præstehuset i Kevelaer, hvor det hænger i dag. 

 
Assisi Missions Venner 
I et par tidligere Assisi-Nyt har jeg lanceret den nye gruppe, ”Assisi Missions Venner”, med 
invitation til de åndeligt søgende, der ønsker at følge dybere med i Assisi Missions virke via et 
nyt nyhedsbrev ”Nyt fra Assisi Mission”, som ikke publiceres på hjemmesiden eller udsendes 
i det store netværk af modtagere af Assisi-Nyt, idet disse nyhedsbreve indeholder dybere 
esoteriske forståelser, inkl. inspirationer, som jeg modtager fra de indre råd. Du kan 
naturligvis stadigvæk tilmelde dig den nye gruppe og modtage de allerede udsendte og 
kommende Nyt fra Assisi Mission. 
 
I år indtil nu i marts måned har jeg udsendt følgende Assisi Mission Nyt: 
 

1. Nyt fra Assisi Mission 1, januar 2020 med tilbageblik på det forgangne årti samt 
inspiration for det nye år og nye årti. 

2. Nyt fra Assisi Mission 2, 2020 - rejsen til Maria-helligstedet Lourdes i september 
2019 med mange fotos 

3. Nyt fra Assisi Mission 3, 2020 – Frans’ Fredslampe skænket til Italiens præsident 
4. Nyt fra Assisi Mission 4, februar 2020 - Inspiration om Kina og Corona-virus samt USA 

efter afslutning af rigsretssag og primærvalgkamp i det demokratiske parti 
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5. Nyt fra Assisi Mission 5, marts 2020 - Inspiration om Corona-virus og 
bevidsthedsudvikling, interview med Padre Mauro Gambetti 

 
Har du lyst til at vide mere, send mig gerne en e-mail bente@assisimission.net, og jeg 
fremsender dig invitationen til Assisi Missions Venner. 
 
Kærlige hilsner – med Frans’ hilsen om fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 

 
 

 
Små gule og hvide blomster pryder olivenlunden ved foden af Assisi her over midten af marts. 

 
 

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: http://www.assisimission.net - fb: http://www.facebook.com/assisi.mission  
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