
Initiativtager til interreligiøs dialog1 
 

 
Pater Max Mizzi OFM conv. da han i 1978 forærer  

Pave Johannes Paul II albumet med artikler og fotos  
fra det økumeniske og interreligiøse arbejde i Assisi, som han startede i 1960 

 
Laurence Mizzi om hans brors pionerarbejde, Fr. Maximlian Mizzi, en 
franciskaner, som netop har fejret sit 50 års præstejubilæum. 
 
Fader MAXIMILIAN MIZZI, OFM Conv. har netop fejret 50 årsdagen for sin ordination 
til præst. D. 26. marts 1955 blev han ordineret af Ærkebiskop Michael Gonzi i Mdina 
Katedralen sammen med to franciskanerbrødre, Fr Dominic Bonello og nu afdøde Fr. 
Michael Bezzina, samt to Dominikanermunke, Fr. E. Gatt og fr A. Vella. 
 
Pater Max Mizzi, som han almindeligvis kaldes, har tilbragt størstedelen af sit virke som 
præst i en pionermission for at fremme fred og dialog mellem mennesker af forskellig tro 
inklusive ikke-kristne. De første år efter ordinationen blev dedikeret til præstearbejde på 
Malta og Gozo, men i 1959 kaldte generalministeren i Franciskanerordenen ham til 
Italien og udnævnte ham til novicemaster (spirituel leder af de unge munke/Bente) i 
Rivotorto nær Assisi. 
 
”Livet var sandelig ikke let”, mindes Pater Mizzi. ”Vi manglede faktisk alt, indimellem 
endog mad. I vintermånederne, når det blev meget koldt, var det nærmest ikke til at holde 
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ud. Der var ingen opvarmning på klosteret. I høsttiden om sommeren gik jeg og de 
studerende ud på markerne for at hjælpe bønderne og tjene nogle hårdt tiltrængte penge. 
Da de overordnede i ordenen fandt ud af, hvor store trængsler vi led under i Rivotorto, 
blev vi flyttet til Sacro Convento i Assisi (moderklosteret ved Frans’ grav/Bente)” 
 
I 1975 blev der arrangeret en fredsmarch fra Assisi til Rom som et samarbejde mellem 
Pater Mizzi og Mgr Carrol-Abbing fra Boys’ Town. Omkring 170 unge mennesker, 
katolikker og protestanter, deltog i marchen. Det var i løbet af denne march, at Pater 
Mizzi kom i kontakt med Den Karismatiske Fornyelsesbevægelse, idet ganske mange 
medlemmer af denne bevægelse var deltagere i marchen. Deres bønner og sang, og ikke 
mindst deres enhed på trods af deres forskellige overbevisning og tro, gjorde et dybt og 
vedvarende indtryk på Pater Mizzi. 
 
Nogle få uger senere organiserede Den Katolske Karismatiske Bevægelse en international 
kongres i Rom, hvor omkring 10.000 mennesker fra mange dele af verden var til stede. 
Pave Paul VI talte til kongressen med et stærkt budskab om håb. Pater Mizzi fortæller, at 
under messen fik han en meget dyb åndelig oplevelse, som i den karismatiske terminologi 
kaldes ”fødsel i ånden”. ”Pludselig følte jeg det, som jeg blev født igen. Jeg erfarede, at 
jeg var blevet et helt nyt menneske. Denne dramatiske ændring var så tydelig, at alle, der 
kendte mig, i den følgende tid bemærkede det”. 
 
Efter denne oplevelse blev Pater Mizzi en engageret karismatisk kristen. Kort efter 
hjemkomsten til Assisi startede han og få andre en karismatisk bønsgruppe. Få måneder 
senere var han på Malta på en kort ferie, hvor han blev bekendt med, at der i Balzan 
netop var startet en lignende gruppe. Han blev inviteret til et af deres møder. 
 
Fader Mizzi opmuntrede disse unge mennesker til at være udholdende og til at invitere 
andre til at tilslutte sig gruppen. Hans tilstedeværelse og råd var en hjælp gennem de 
første år, hvor Den Maltesiske Karismatiske Bevægelse blev dannet. I dag er den 
rodfæstet og meget aktiv med tusinder af medlemmer.  
 
Fader Mizzi blev i Bevægelsen i mange år, men blev samtidigt kaldt til at tjene inden for 
et andet område, nemlig økumeni (arbejdet for kristen enhed/Bente). Faktisk var hans 
kontakter med mennesker af forskellig tro, mest britiske og amerikanske anglikanere og 
skandinaviske lutheranere, allerede begyndt flere år tidligere (i 1960/Bente). Han mødte 
disse mennesker, når de besøgte Den Hellige Frans’ by. Senere (i 1972/Bente) startede 
han sine kontakter med buddhister, hinduer og øvrige religioner. 
 
I 1978, kun en måned efter sin udnævnelse, aflagde Pave Johannes Paul II et besøg i 
Assisi. Pater Mizzi fik et personligt møde med Paven og talte med ham om sine 
økumeniske aktiviteter. Han forærede også Paven et album med billeder og artikler om de 
økumeniske og inter-religiøse møder. Det gjorde indtryk på Pave Johannes Paul II, og et 
par dage senere modtog Pater Mizzi et brev fra Paven gennem Vatikanets 
udenrigssekretariat med Pavens velsignelse og tak. 
 
Pater Mizzi var nu dybt involveret i det økumeniske arbejde. Allerede I 1972, seks år før 
Pavens besøg i Assisi, stiftede han med accept af det franciskanske generalkapitel ”The 
Franciscan Centre of Apostolic Work for Dialogue”, som senere blev til ”The 
International Franciscan Centre for Dialogue” (Centro Francescano Internazionale per il 
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Dialogo – CEFID) i hjertet af Assisi. Han blev udnævnt til Franciskanerordenens første 
generaldelegerede for økumenisk og interreligiøs dialog.  
 
Han blev ofte inviteret til at deltage i internationale møder, hvor han havde mulighed for 
at møde et stort antal religiøse og politiske ledere. Nogle af disse møder blev holdt i 
Japan, USA, Sydafrika, England, Rusland, FN i New York, Nepal, Indien og i adskillige 
latinamerikanske og afrikanske lande.  
 
Pater Mizzi var henrykt, da Pave Johannes Paul II inviterede repræsentanter fra alle 
kristne trosretninger og ledere af øvrige verdensreligioner til det historiske bønsmøde for 
fred, som blev afholdt i Assisi i oktober 1986.  
 
Pater Mizzis engagement inden for det økumeniske og interreligiøse område gav ham 
muligheden for at lære nogle af verdens mest kendte personer at kende, f.eks. George 
Bush Sen., Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Dalai Lama. Lech Walesa, Mother Teresa, 
Ærkebiskop Runice, Yasser Arafat og selvfølgelig Pave Johannes Paul II. Han mødte 
også medlemmer af de europæiske kongehuse, inkl. det engelske, under deres besøg til 
den berømte by Assisi i Umbrien. 
 
Nogle af disse personligheder gjorde stort indtryk på Pater Mizzi. Han beskriver den nu 
afdøde engelske dronningemoder, som han bad sammen med ved Frans’ grav, som ”en 
dybt religiøs kvinde”. Om Mother Teresa siger han, at hun var en helgenagtig kvinde, 
som var gennemtrængt at stor kærlighed samtidigt med, at hun var meget ydmyg og 
yderst modig og beslutsom. Han mindes, at da han var i Oxford for at deltage i ”Global 
Forum” (internationalt møde mellem politiske og religiøse ledere), aflagde Mother Teresa 
et høflighedsvisit hos premierminister Margaret Thatcher, som bød den helgenagtige 
nonne velkommen og gav hende en check på et betydeligt beløb til hendes arbejde for de 
fattige. Mother Teresa takkede fr. Thatcher, men gav elskværdig pengene tilbage, og 
sagde til hende, at de skulle bruges til gavn for de hjemløse, som sov i Londons gader! 
 

 
Mother Teresa og Pater Mizzi i Assisi i 1982 
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En anden personlighed, som gjorde et dybt indtryk på Pater Mizzi, var Mikhail 
Gorbachev, som han beskrev som ”spirituel…. og styret af forsynet i forbindelse med 
kommunismens fald”. Han mødte den tidligere leder af Sovjetunionen igen i Moskva kun 
få måneder efter det historiske møde mellem Bush og Gorbachev på Malta i december 
1989. Billeder af Pater Mizzi i sin franciskanske kutte blev offentliggjort i den sovjetiske 
presse. ”Jeg kunne dårligt fatte, at jeg befandt mig i hovedstaden for den kommunistiske 
ateistiske stat iført min munkekutte”.  
 
Pater Mizzis arbejde for at fremme forståelse og fred mellem nationer og mennesker af 
forskellige kulturer og tro er bredt anerkendt. Han er blevet tildelt Skt. Augustins Kors af 
Ærkebiskoppen af Canterbury, Dr. Robert Runcie. Han er udnævnt som æresdoktor på 
Christian University of Texas, og tildelt ”Earth Star Award” af Life Foundation. Han er 
udnævnt til ”Earth Saint” af bestyrelsen for Master Peace i San Francisco, Californien. 
Triuggio-kommunen i Milano har tildelt ham titlen ”Uomo del Dialogo” (manden for 
dialog/Bente). Også Malta anerkendte hans mission i 1999 ved at udnævne ham til 
”Companion of the National Order of Merit”. 
 
I de sidste seks år har Pater Mizzi været nomineret til Nobels Fredspris. Anbefalingen er 
kommet fra Pro Mundo Centre of Varese. Adskillige medlemmer af det italienske 
parlament og senat og lærde har givet deres tilslutning til nomineringen, som også er 
støttet af den maltesiske regering. 
 

 
Maltas præsident Guido De Marco og Pater Mizzi i 2000, 

da Pater Mizzi blev modtaget i ”the National Order of Merit”  
 

Når Pater Mizzi ser tilbage siger han, at hans største glæde og tilfredsstillelse ligger i at 
opleve, at Assisi er blevet et center for interreligiøs dialog og økumeni. Han er også glad 
for, at takket være hans bestræbelser er økumeniske og interreligiøs dialog blevet en del 
af Franciskanerordenens mission. Derimod er han skuffet over, at ”vi endnu ikke har 
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høstet de frugter, som vi håbede på, med hensyn til enhed mellem religionerne og fred i 
verden, om end der er sket store fremskridt”. 
 
For nyligt måtte min 74-årige bror af forskellige grunde, inkl. alvorlige helbreds-
problemer, opgive dele af sit arbejde. Han forlod CEFID, det økumeniske og inter-
religiøse center, og lever nu på Sacro Convento. Men han har ikke helt forladt sin 
mission, som han elsker så højt, og til hvilken han har dedikeret de bedste år af sit liv. 
Han modtager fortsat invitationer til at deltage i internationale konferencer og seminarer 
og har mange økumeniske og interreligiøse aktiviteter i Assisi. 
 
”Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg er besluttet på at fortsætte med at give mit bidrag til 
økumenisk og interreligiøs dialog og fred mellem mennesker. Jeg har altid bestræbt mig 
på at være et instrument for fred. Resten er i Guds hænder”, slutter han. 
 
Oversættelse: Bente Wolf 
 

 

 
Pater Mizzi med Ærkebiskoppen af Canterbury Robert Runcie,  
da Pater Mizzi i 1987 fik tildelt “the Cross of St. Augustine” 

for sit arbejde for enhed mellem Den Romersk-Katolske Kirke og Den Anglikanske Kirke 
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