
PRÆSENTATION AF  

FORENINGEN ASSISI MISSION 

MISSIONE DI ASSISI 
 

 

 
Frans’ og Klara som pionerer for ”the Spirit of Assisi” 

 

Foreningens rødder 

For godt 800 år siden satte Gud sit helt særlige ”fingeraftryk” på Assisi, da han sendte Frans og 
Klara og øvrige støtter for impulsen til denne lille, ydmyge middelalderby i Midtitalien ikke langt 
fra den kristne kirkes hovedcenter i Rom. Frans’ måske vigtigste budskab til sin samtid var at 
demonstrere vejen i Kristi efterfølgelse ved at leve som Jesus gjorde det i sine 3 års offentlige virke 
som omvandrende forkynder af Gudsriget og i praktisering af næstekærlighed med healing, hjælp 
og pleje af tidens små og udstødte mennesker. I denne mission stiftede Frans en orden af brødre og 
søstre, der fortsat den dag i dag er Den Katolske Kirkes største og mest betydningsfulde 
ordensbevægelse. Klara blev Frans’ vigtigste indre støtte, og hun og hendes spirituelle døtre, 
klarisserne, trak sig tilbage fra verden for at give deres liv til Gud i et evigt indre bønsliv. Blandt de 
mange gennembrud og fornyelser i den kollektive bevidsthed, som Frans stod for, var han den 
første religiøse leder, der tog initiativ til interreligiøs dialog, idet han i 1219 – i tiden for de 3. 
korstoge, hvor muslimer og kristne udkæmpede nogle af deres mest blodige kampe - på en vandring 
i Det Hellige Land opsøgte den ægyptiske sultan, Melek el Kamil, og prædikede Evangeliets 
budskab om frelse via Kristus for ham. Frans kaldte muslimen sin broder, og sultanen blev så glad 
for ham, at han tilbød ham at blive hos sig i paladset! 
 
ASSISI MISSION har sine rødder i Frans’ mission og hans universelle forståelser af 
menneskehedens enhed som brødre og søstre og enheden mellem alle de skabte riger. Det var Pater 
Max Mizzi, der i 1960 tog dette budskab fra Frans op, og i ”the Spirit of Assisi” blev en af vor tids 
pionerer for at fremme den menneskelige families enhed via den økumeniske og interreligiøse 
dialog, som især efter det store fredsmøde i Assisi i 1986 spredte sig som en steppebrand ud over 
hele Jorden.   
 
Stiftelse af foreningen 

Efter at Pater Mizzi og Bente Wolf i 2001 startede samarbejdet i Assisi omkring Pater Mizzis 
interreligiøse og økumeniske aktiviteter samt udvidede dette til også at omfatte kursusaktiviteter, 
blev Bente bekendt med, at Pater Mizzi i mange år havde næret et ønske om, at en gruppe 
mennesker støttede op omkring hans mission. Også Bente havde et tilsvarende ønske om en 



forening, hvor flere mennesker med dedikation til idealistisk arbejde for menneskehedens enhed via 
”the Spirit of Assisi” kunne tilslutte sig – også på en mere synlig og aktiv måde. Da Bentes virke i 
Assisi er som det, der nærmest kan kaldes en ”moderne” nonnes med også en direkte tilknytning til 
Franciskanerordenen som lægsøster, dvs. et liv i materiel enkelhed i fodsporene på Frans og Klara, 
overvejede Bente og Pater Mizzi, hvordan dette kunne gøres på en måde, der afspejler og fremmer 
den idealisme, vedholdenhed og offervilje, som er væsentlige forudsætninger for missionen. 
 
Fredag d. 30. marts 2007 blev en festdag. Med gode venners hjælp, der alle er meget dedikerede 
til ”the Spirit of Assisi”, lykkedes at komme frem til en god model. Der blev stiftet en forening, 
ASSISI MISSION og på italiensk MISSIONE DI ASSISI, som i hele sin opbygning er idealistisk, 
demokratisk og non-profit.  
 
I vedtægterne, som er i overensstemmelse med sædvanlige vedtægter for en non-profit, idealistisk 
forening, angives formålet som: 
 

1) at skabe og vedligeholde et fokus for guddommelig indstrømning i Assisi. 
2) at formidle og udbrede ”The Spirit of Assisi” – Assisis Ånd af Kristus-bevidsthed, enhed 

og broder-/søsterskab i menneskeheden. 
3)  at samarbejde med og støtte ordener og foreninger, der søger at fremme menneskehedens 

enhed og broder-/søsterskab på tværs af religioner og kulturer. 
 
Foreningen søger at fremme sit formål ved: 

 
1)   at et eller flere medlemmer af foreningen har fast bopæl eller længerevarende ophold i 

Assisi. 
2)   gennem undervisning, meditationer, nyhedsbreve og rejser at stimulere medlemmers 

idealisme og at fremme menneskers engagement i Assisis Ånd og menneskehedens 
enhed. 

3)   at samarbejde med og give støtte til  bl.a. Franciskanerordenen OFM Conv. på Sacro 
Convento i Assisi i denne ordens bestræbelser på at fremme menneskehedens broder-
/søsterskab gennem interreligiøs dialog. 

 
Foreningen ASSISI MISSION er stiftet for på mere synlig måde at skabe et netværk af mennesker, 
der både på ydre og indre måder støtter og dedikerer sig til arbejdet for Menneskehedens enhed via 
”the Spirit of Assisi”. Når vi er flere, der åbent og bevidst står sammen om aktiviteterne, er det 
muligt at intensivere den guddommelige hjælp igennem det indre og ydre netværk, der sammen 
med talrige andre netværk Jorden over fremmer Guds plan med at realisere den menneskelige 
families enhed. 
 
Pater Mizzi skrev i maj 2007 følgende bøn for ASSISI MISSION: 

 

Prayer for Assisi Mission 
 

Dear Lord Jesus, we entrust to your protection and guidance  

the new association Assisi Mission,  

which intends to promote “the Spirit of Assisi” - the Spirit of God, the Spirit 

of St Francis,  

the spirit of love, respect and universal brotherhood - by means of prayer, 

meditation and dialogue both ecumenical and inter-religious. 



 

Lord bless and protect all its members, collaborators and supporters.  

Make us instruments of peace and reconciliation in a world which is thirsty 

of peace, love and brotherhood. Make us bridges that unite and not barriers 

that divide. 

 

Lord, help us to share the vision of Pope John Paul II  

with generosity and in an unselfish way  

when in 1986 he invited the world religions to Assisi 

to pray for peace.  

On that occasion he showed us the way to peace, love, respect and unity by 

means of prayer and inter-religious dialogue. 

 

“It is in giving that we receive”.  

It is by surrendering to you that we receive light and energy  

through the Holy Spirit. 

Amen. 
 

Fr. Max Mizzi OFM Conv. 

Sacro Convento, Assisi 

 
 

Ved ønske yderligere oplysninger om ASSISI MISSION samt tegning af medlemskab bedes du 
rette henvendelse således: 
 
ASSISI MISSION, c/o Bente Wolf, Via Fortini 7, I-06081 Assisi (PG), Italien, 

E-mail: bente@assisimission.net 
 
 


