
 

 
 

ASSISI-NYT – NOVEMBER 2006 

 
Assisi set fra landevejen i dalen en smuk dag over midten af november i 2006 

 
”Velsignet være du af Gud min by! 

For takket være dig, skal mange sjæle blive frelst, 
i dig skal bo mange tjenere for den højeste, 

og ved dig skal mange blive kaldet til Himmeriget. 
Fred være med dig” 

(Frans’ sidste hilsen til Assisi, da han i 1226 blev båret ned til sit dødsleje i Porziuncola i dalen) 
 

Kæreste Assisi-venner. 
 
Frans’ sidste velsignelse af Assisi, som også var en profeti om byens fremtidige store 
betydning i Kristi arbejde med foreningen af den menneskelige familie, fornemmes 
tydeligt på dette billede, synes jeg. Når jeg opholder mig i dalen, er det altid med stor 
glæde, taknemmelighed og kærlighed, at jeg kigger op på Assisi, der ligger så uendeligt 
smukt på sin egen lille høj i det store Monte Subasio bjergmassiv. Selv efter mere end 7 
år i Assisi, og med bopæl i byen de sidste 3½ år, berører synet af Guds by mig stadigvæk. 
Når jeg tager bort fra Assisi, er det altid med nogen vemod og en sidste hilsen til byen, 
Frans og Klara, og når jeg vender hjem igen, er glæden og taknemmeligheden stor.  
 
Som billedet antyder fortsatte november måned med det samme uendeligt smukke vejr, 
som vi oplevede i september og oktober. I langt de fleste dage i november skinnede solen 
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fra en skyfri himmel, og selvom nætterne og morgenerne var kolde, var det midt på dagen 
ofte så varmt, at kun lettere overtøj var nødvendigt. Pater Mizzi og jeg opholdt os i 
Danmark i 14 dage i november, og da netop den periode i Danmark var med ustabilt, 
koldt, gråt og regntungt vejr, var det indimellem med nogen længsel, at vi hørte om det 
smukke vejr i Assisi. Men det danske vintervejr er perfekt til indendørs liv i godt og 
varmt indeklima, og danskernes evne til at hygge sig i dejlige hjem omgivet af skønhed, 
stearinlys og smukke blomster er uovertruffen. Det nød vi med taknemmelighed. Da vi 
over midten af november igen vendte hjem og landede i Roms strålende solskin og 20 
graders varme, var det selvfølgelig alligevel med lettelse, at vi igen så solen og kunne 
smide noget af det tunge vintertøj. 
 
Det kriblede i os af glæde, da vi på vejen ind i Assisi rundede den smukke plads foran 
Basilica di San Francesco og Sacro Convento. Så var vi kommet hjem! Glæden blev 
endnu større, da vi snart efter erfarede, at vinterens stilhed nu endeligt var faldet over 
Assisi. Vi gik om aftenen ud i Guds by, der var præget af så stor stilhed, at det var som 
om, at alt var absorberet ind i en meditativ fordybelse og indre lytten. Næste morgen var 
der fortsat en velsignet stilhed i Assisi, og der var næsten kun os få faste beboere at 
skimte i gaderne. I weekenderne er her dog fortsat usædvanligt mange pilgrimme, især 
italienere, i gaderne, og kirkerne er fyldte til randen under søndagens mange smukke 
højmesser. 
 
“The Spirit of Assisi” i Danmark 
Bortset fra det mere grå, våde og kolde klima i Danmark var det med stor glæde, at vi 
opholdt os i det på så mange andre måder åbne, varme, milde og gæstfrie land med så 
stolte traditioner og gode menneskelige vilkår, som med rette er et ideal og en længsel for 
mennesker i mange andre lande på jorden. Det var med oplevelsen af opløftelse og 
mening, at vi delte ”the Spirit of Assisi” med åndeligt søgende mennesker på 
Svanecentret i Nordsjælland og på Liva Syd Udvikling og i Høje Kolstrup Kirke i 
Sønderjylland. Nordsjællands kuperede landskab lå smukt i sin vinterklædning, og 
naturens indre liv var så mærkbart, at engle og devaer syntes nærmest fysisk tilstede. 
Tisvildeleje er helt tydeligt beriget med så meget engleliv af lys, glæde og lethed, at jeg 
forstår, hvorfor det er så eftertragtet et feriested til afslapning, glæde, fordybelse og 
healing. Sønderjylland føltes umiddelbart noget tungere energimæssigt, men landsdelens 
skønhed med mange små, hyggelige og velholdte landsbyer med meget liv og 
befolkningens varme og venlighed er lovende for Sønderjyllands rolle som fortsat 
brobygger mellem Danmark og Tyskland. Under weekendretræterne og 
aftensarrangementerne var der så mange dybe og smukke stunder i Assisis, Frans’ og 
Klaras ånd af medfølende kærlighed, fred, glæde, healing og opløftelse, at det er svært at 
fremhæve nogle foran andre. Under søndagens økumeniske gudstjeneste i Høje Kolstrup 
Kirke, som blev celebreret i et samarbejde mellem Pater Mizzi og kirkens præst, Tine 
Andsager, var det meget opløftende at erfare, hvordan de mange søndagskirkegængere 
oplevede en inderlighed og dybde i tjenesten, der rørte deres hjerter. Vi blev således 
mindet om vigtigheden af at prioritere sådanne besøg i kirker, når vi forhåbentligt igen 
kommer til Danmark. Fra os begge lyder en tak til alle jer, der deltog i arrangementerne, 
for jeres hjælp til at nedfælde og intensivere ”the Spirit of Assisi’ i Danmark. 
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Tur til Polen og San Giovanni Rotondo 
Inden vor tur til Danmark, nåede Pater Mizzi og jeg en kortere rejse. Pater Mizzi rejste til 
Polen, hvor han i slutningen af oktober var med til at markere 20-års dagen for det 
historiske fredsmøde mellem verdensreligionerne i Assisi, der kom til at betyde 
gennembruddet for den interreligiøse dialog. I Gdansk - byen hvor Lech Walesa med den 
første frie fagforening, Solidaritet, startede den folkelige bevægelse, der medførte det 
kommunistiske styres fald blot få år senere - var Pater Mizzi indbudt til et interreligiøst 
møde, hvis hovedarrangør var den Franciskanerorden, OFM Conv., som Pater Mizzi 
tilhører. D. 26. og 27. oktober var meget fulde dage. D. 26 deltog Pater Mizzi i et møde 
med organisationskomiteen, hvorefter han blev interviewet direkte til polsk radio om den 
interreligiøse dialog. Om aftenen havde han et møde med ca. 50 meget engagerede og 
spørgelystne unge polakker om betydningen af interreligiøs og interkulturel dialog. Den 
store festdag, d. 27. oktober, startede med en pilgrimsvandring, som bestod af kristne, 
muslimske og jødiske deltagere. Pilgrimsvandringen gik først til byens jødiske kirkegård, 
herefter til den muslimske og endeligt til den kristne. På alle kirkegårdene blev der bedt 
og sunget salmer. Om eftermiddagen startede markeringen af 20-års dagen for den 
interreligiøse dialog med en smuk koncert, under hvilken de forskellige repræsenter for 
verdensreligionerne var til stede, herunder ærkebiskoppen af Gdansk, chefrabbineren fra 
Pennsylvania, USA, Gdansk’ rabbiner, imam og den ortodokse præst og to andre præster 
fra den Romersk-katolske kirkes østlige retning m.fl. Efter koncerten markerede hver 
religion starten på det interreligiøse møde med at bede bønner fra sin tradition. Et af de 
smukke indslag var, at Pater Mizzi gav hver af de ledende repræsentanter for de 
forskellige religioner et lille oliventræ fra Assisi som symbol på fred, og alle deltagerne i 
mødet efterkom herefter opfordringen om at give hinanden en fredshilsen. 
 
Mødet fandt sted i en stor, smuk sal i det, der i dag er en del af Nationalmuseet i Gdansk. 
Tidligere var dette bygningsværk det store franciskanske kloster i byen. Hver delegeret 
gav et foredrag om interreligiøs dialog. Pater Mizzis foredrag blev gengivet i sidste 
nummer af ASSISI- NYT. Aftenen sluttede med, at chefrabbineren fra USA fejrede den 
jødiske sabbat, hvor han ifølge den jødiske tradition uddelte brødet og vinen til alle de 
hundreder af tilstedeværende. 
 
Det er Pater Mizzis opfattelse, at Polen med dette arrangement har markeret, at landet 
ønsker at fortsætte ”The Spirit of Assisi”. Titlen på mødet var da også ”Fra Assisi til 
Gdansk”. Arrangørerne planlægger at arrangere nye sådanne møder, gerne hvert år, og 
også at sprede møderækken til andre dele af Polen. 
 
I samme periode rejste jeg til San Giovanni Rotondo i Syditalien, hvor Padre Pio levede 
og virkede uafbrudt i 52 år (om Padre Pio og San Giovanni Rotondo, se ASSISI-NYT fra 
juli 2006). På dette års andet ophold på det sted, hvor vibrationerne efter Padre Pio fortsat 
er så mærkbare, stillede jeg mig igen til rådighed for et indre arbejde med at forbinde 
Assisi og San Giovanni Rotondo som en hjælp til løfte Syditalien, der fortsat er præget af 
en langsommere udvikling, ikke mindst helt i syd på Sicilien samt i Napoli-området, hvor 
voldsomme begærskræfter i form af mafiaen også i vor tid har et stærkt, om end 
formindsket greb. De indre ”arbejdsgivere” har ønsket, at jeg tager på flere af sådanne 
ture, og vi håber på i 2007 at besøge Polen, hvor jeg ved Niepokalanow (jordens største 
Franciskanerkloster stiftet i 1927 af den store mystiker og helgen Maximilian Kolbe) og 
Czestochowa ved Krakow (Polens nok vigtigste helligsted, hvor Polens berømte sorte 
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Madonna findes) skal stå til rådighed for et lignende indre arbejde som i San Giovanni 
Rotondo. Endvidere planlægger jeg et ophold i Norditalien og Schweiz/Østrig for i 
Alperne at stå til rådighed for et indstrømningsarbejde, som også er inspireret som 
gavnligt for Europas udvikling som pioner for Den Nye Tid. 
 

 
Maria ved hovedalteret i Basilica di San Francesco 

under Maria-fejringen i november 2006 
 
Årets store Maria-fest i Assisi 
Nu nærmer vi os dagen for årets største og allersmukkeste Maria-fejring i Den Katolske 
Kirke, som jeg hvert år ser ekstra meget frem til, nemlig Maria-festen d. 8. december. På 
denne dag, som er en helligdag i Italien og mange andre katolske lande, fejres i alle 
katolske kirker over hele jorden Marias uplettede undfangelse. Det 152 år gamle dogme 
om Marias uplettede undfangelse er en bekræftelse af den mange århundreder gamle 
kristne tradition og forståelse, at Maria er født uden pletter af den arvesynd, som 
menneskeheden ellers som helhed har del i efter Adams og Evas fald ud af Paradiset. I 
denne forståelse er Maria modstykket til den faldne Eva.  
 
På den næstsidste dag i november, d. 29., startede den indre forberedelse til denne store 
Maria-fejring, nemlig den 9 dages Novena for Maria. Som en hjælp til en dybere åbning 
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for det indre liv starter alle de store katolske højtider og større fejringer med en indre 
forberedelse, hvor vi gennem meditationer, bønner og messer - og før jul og påske også 
med ekstra opmærksomhed på faste, skriftemål og bod - gør os klar til den særlige 
velsignende og forløsende udstrømning, der fra Gudsrigets side frigives på selve 
festdagen eller festdagene. Også før den store Maria-fejring har vi denne forberedelse, og 
i Frans’ Basilika foregår den som en særlig messe dedikeret til Maria, der finder sted hver 
aften i de ni dage op til d. 8. december. Som en støtte til at gøre messen ekstra dyb beder 
søstre og brødre samt øvrige kirkegængere rosenkransbønnen til Maria i en time, førend 
sakristiets klokke lyder, kor og menighed begynder at synge messens åbningssalme, og 
processionen af præster og munke til højalteret tager sin begyndelse. På åbnings-
novenaen samt dagen efter talte jeg ikke mindre end 28 franciskanerpræster samt 12 unge 
munke, der hjælper som såkaldte administranter under messen. Basilikaens smukke 
Maria statue fra 1600-tallet, som til dagligt er placeret i sit eget, meget smukke sidekapel 
i underkirken, er blevet stillet frem på en fremtrædende plads ved hovedalteret, hvor hun 
på et klæde af hvidt med blå/guld bort og med blåt klæde som baggrund er omgivet af 
blomster, først lyserøde og senere til festdagen hvide. Under messens prædiken taler den 
hovedcelebrerende franciskanerpræst naturligvis særligt om Maria, og da han er en meget 
dyb og spirituel franciskanermunk, født i Argentina og i dag bosat i Assisi, hvor han er 
rektor for det teologiske fakultet på Sacro Convento, er det meget bevægende. Efter den 
smukke og dybe kommunion (nadver) går hovedcelebranten ned fra højalteret for foran 
statuen at hylde Maria med røgelseskarret. De 9 novena-messer afsluttes med, at 
Basilikaens dygtige kor synger dele af de særlige kompositioner, som i deres helhed vil 
blive opført under Maria-højmessen d. 8. december, bl.a. ”Tota Pulchra es Maria” (Alt 
hos dig, Maria, er smukt og strålende), den uendeligt smukke og overdådige hyldest til 
Maria, der hvert år bevæger os dybt. 
 
Det er altid med bevægelse, at jeg deltager i disse forberedelser til Maria-fejringen og 
naturligvis også i selve den store fejring d. 8. december. Det rører mig at se 
franciskanerbrødrenes glæde over og dedikation til Maria, det rører mig at opleve, hvor 
værdsat Marias og dermed de kvindelige kvaliteter er i Den Katolske Kirke, og det rører 
mig dybt, at jeg mærker, at Marias uendeligt smukke nærvær i disse dage op til festen 
bliver stærkere og mere og mere mærkbart. Hvert års Maria-novena og Maria-festdag 
føles som en gave til en dybere overgivelse til den udstrømning fra Maria, som der er så 
meget brug for på vor jord, og hvert år går til jeg denne fejring med en bøn om at blive et 
dybere redskab for Maria, således at hun og hendes engle forhåbentligt kan nå endnu 
flere, der har brug for hendes særlige nåde og favnende, kærlige og healende hjælp. 
 

På selve den store festdag i året, d. 8. december, åbenbares noget meget unikt i 
Basilikaen. Over tabernaklet (det smukke guldskab, hvori Kristi legeme opbevares) i 
sakramentekapellet i underkirken er der et bronzerelief, der skildrer forskellige 
begivenheder i Marias liv. På festdagen åbnes relieffet, og bag det hænger i en smuk 
guld/sølv monstrans noget af det sjal, som Maria efter legenden svøbte om det nyfødte 
Jesusbarn julenat. Sjalet blev bragt fra Jerusalem til Assisi af Prins Orsini i 1329. Prins 
Orsini var korsridder (Johanniterordenen, som senere fik hovedsæde på Malta), og 
på grund af sin dedikation til Frans bragte han sjalet til Frans' gravkirke omkring 100 år 
efter Frans' død for at redde det fra de plyndringer, der fandt sted under de blodige 
korstoge i Det Hellige Land. Forskellige undersøgelser tyder på, at sjalet er omkring 2000 

Maris nærvær gennem sit sjal 
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år gammelt, men det kan naturligvis ikke bevises, at det tilhørte Maria.  Dette er dog 
forholdsvist ligegyldigt i forhold til den levende indre erfaring, at når vi tror, bliver 
stille og åbner os, så er det muligt for Gudsriget, Maria og hendes engle at komme til 
stede med deres nærvær. Jeg har hvert år d. 8. december fordybet mig foran dette sjal, og 
i 2004 og 2005 også sammen med december-retrætegrupperne. Vore individuelle 
erfaringer stemmer godt overens. Ved sjalet er der en nærmest rislende og meget 
bevægende tilstedeværelse af Maria som nogle fine, subtile, favnende og uendeligt 
kærlige vibrationer. Maria og Marias engle har helt mærkbart bevågenhed på at 
nedfælde det smukke Maria-nærvær netop omkring dette sjal i den ellers mere lodrette, 
ekspansive og brændende ind- og udstrømning over Frans' grav og hovedaltrene i under- 
og overkirken, som ligger bare omkring 25 skridt fra Marias sjal. Jeg glæder mig til også 
i år fra d. 2. december at dele denne specielle Maria-uge og Maria-fest med den gruppe af 
pilgrimme, som kommer på retræte. 
 

 
Marias sjal åbenbaret over det Hellige Sakramente i 

Basilica di San Francesco  
under Mariafejringen d. 8. december 2005 

 
Det er min overbevisning, at Maria kommer særligt til stede hos alle, der åbner sig for 
hende omkring hendes store festdag, om vi er til højmesse i en katolsk kirke eller ej. 
Derfor vil jeg anbefale alle jer, der føler for det, at være særligt opmærksomme på Maria 
fra nu af og i dagene op til festdagen d. 8. december. Når du beder, mediterer eller er i 
stilhed og ro, kan du således bede om at måtte mærke Marias nærvær, evt. ved følgende 
bøn: Maria, jeg åbner mit hjerte for dig. Kom ind i mit hjerte. Omslut mig med din 
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kærlighed. Hvis du har behov for det, kan du herefter bede om Marias hjælp til healing. 
Som en hjælp til dem, der står dig nær, og også gerne hele menneskeheden kan du 
afslutte meditationen med at bede for alle dem, der har brug for Marias nærvær: ”Maria, 
på menneskeheden vegne beder jeg dig om at være til stede overalt hvor der er nød, 
smerte og lidelse. Beskyt og omslut børn, kvinder og mænd med din healende 
kærlighed og omsorg”. Hvis du har et engagement i et særligt lidelsesområde i 
menneskeheden, kan du forstille dig, hvordan Maria kommer til stede og med sin 
kærlighed omslutter hele området.  
 
Marias uplettede undfangelse – Marias barndom 
Som nævnt er forståelsen om, at Maria blev undfanget og født uden pletter af arvesynden, 
ældgammel i den kristne tradition. Først i 1854 blev den – som en bekræftelse af den tro, 
der allerede havde eksisteret i århundreder – ophøjet til et dogme. Det skete på den måde, 
at næsten alle biskopper i Den Katolske Kirke af Pave Pius IX blev bedt om at stemme 
for eller imod, hvorvidt den eksisterende tro på Marias uplettede undfangelse skulle 
ophæves til et dogme. Der var overvældende flertal blandt biskopperne for at ophæve 
troen til et dogme. Stemmesedlerne, som opbevares i et uendeligt smukt, stort guldskrin, 
befinder sig til dagligt i Basilikaens museum i Assisi, idet paven, som var medlem af Den 
Franciskanske 3. Orden, gav dette skrin som en gave til Franciskanerne. I 2004, hvor 150 
året for dogmet om Marias uplettede undfangelse blev fejret i Assisi, var skrinet udstillet 
på en særlig plads i Frans’ Basilika. 
 

 
 
Den kristne overlevering samt et par af de apokryfe evangelier (skjulte skrifter, der ikke 
på de store kirkekonciler blev optaget i Biblen) understøtter denne forståelse af, at Maria 
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var et ganske særligt barn. Om hendes barndom fortælles det, at hendes forældre hed 
Anna og Joakim. De var to meget hellige mennesker, som led den store sorg ikke at 
kunne få børn, fordi Anna var ufrugtbar. Joakim drager ud i ørkenen for i 40 dage at bede 
og faste, mens Anna bliver hjemme. I denne periode opsøges de begge af en engel, der 
fortæller, at Anna på trods af hendes høje alder skal blive med barn. Ved guddommelig 
indgriben bliver Anna gravid, og hun lover, at barnet gives til Gud. Anna føder et smukt 
pigebarn, der allerede som lille bliver ført ind i templet. Omgivet af engle lærer hun i 
templet at leve et liv i forsagelse med al sin opmærksomhed vendt mod Gud, men da hun 
når puberteten og får menstruation, er hun nødt til at forlade templet. Legenden fortæller, 
at der var et antal enkemænd, der ønskede at gifte sig med Maria, og at det var vanskeligt 
for præsterne at beslutte, hvem der skulle være Marias ægtemand. Der skete så det, at 
hver frier blev givet en vissen plantegren, og at den, som Josef havde i sin hånd, startede 
med at blomstre og blev til en smuk hvid lilje. Han blev herefter valgt som Marias 
kommende ægtemand. Dette er grunden til, at Josef ofte i den religiøse kunst afbildes 
med en lilje i hånden.  
 
Maria er en både usædvanlig og almindelig kvinde. Som mor til Jesus er hun den eneste, 
der ifølge den kristne tradition kan kaldes Guds mor, samtidigt med, at hun levede et 
almindeligt liv som en jordisk kvinde – et liv, der dog helt blev dedikeret til som Herrens 
tjenerinde at føde Guds søn og følge Jesus i hele hans jordiske virke. Efter sin himmelfart 
blev Maria kronet som Himlens Dronning, og fra da af har hun siddet og sidder fortsat 
ved Kristi højre side som nærmeste medhjælper i hans frelsergerning. Maria har også i 
vor tid stor betydning som menneskehedens spirituelle mor for at kunne lede sine ”børn” 
til en dybere overgivelse til Kristus. Hendes store betydning bekræftes i de mange, store 
Maria-åbenbaringer, der har fundet sted i de seneste ca. 200 år, hvor Fatima i Portugal, 
Lourdes i Frankrig og nu Medjugorje i Bosnien Hercegovina er de nok mest kendte. 
Marias betydning i den katolske tradition ses endvidere også på den måde, at mange af de 
store kristne mystikere, som i deres liv overgav sig dybt til et liv i Kristi efterfølgelse, 
havde et særligt forhold til Maria. Jeg har fundet det meget interessant og opløftende 
gennem mine fordybelser i de største, franciskanske mystikere at erfare disse store 
mænds særlige overgivelse til Maria, og således havde f.eks. Frans, Antonius af Padua, 
Josef af Copertino, Padre Pio og Maximilian Kolbe en så inderlig dedikation til Maria, at 
der er opstået en særlig Mariologi (teologisk disciplin, som beskæftiger sig med Marias 
liv og hendes plads i frelserhistorien) eller særlig Maria tradition efter disse mystikere. 
Maximilian Kolbe var endog pioner for både et tidsskrift ”The Knight of the Immaculata” 
(Den Uplettedes Riddere) og en verdensomspændende spirituel orden ”Militia 
Immaculatae” (Dem Uplettedes Hær), der i dag er repræsenteret i 46 lande med godt 4 
millioner medlemmer. Maximilian Kolbes vision og ønske for disse nyskabelser var den 
enkle, at hele verden skulle bringes til Gud gennem Kristus under Marias ledelse. 
 
Efter mit ophold ved Maximilian Kolbes kloster i Polen er det mit håb at skrive et 
nyhedsbrev dedikeret til denne store mystiker, der måske om nogen kan kaldes vor tids 
største praktiske mystiker, og hvis spiritualitet, offervilje, brændende kærlighed og 
ihærdighed vi kan lære så meget af. 
 
Har du lyst til det, kan du læse meget mere om Maria i følgende nyhedsbreve, som findes 
på ASSISI MISSION’s hjemmeside www.assisimission.net. Du klikker dig ind på 
”Nyhedsbreve” og dernæst på ”ARKIV”. Følgende numre har et hovedfokus på Maria: 

http://www.assisimission.net/�
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2005 Julen 
Den indre jul samt et hovedfokus på Maria og Maria-åbenbaringerne i vor tid, især den 
undergørende medalje.  

2004 Julen 
December og julen i Assisi med Maria-fejringen "Marias uplettede undfangelse" d. 8. december.  

2004 November 
Maria i Den Katolske Kirke, Guds Moder og Himlens dronning, Marias uplettede undfangelse og 
de 7 glæder og smerter, m.v.  

Den kommende juletid 
I næste ASSISI NYT vil jeg naturligvis skrive om julen og nytåret i Assisi. Hvis du føler 
for det, kan du allerede nu ved overgangen til advent læse nyhedsbrevet fra julen 2005, 
som på side 3 også giver nogle forståelser omkring den uforklarlige tyngde og træthed, 
som mange lysarbejdere ”døjer med” i tiden op til jul.  
 

 
Julestemning i Assisi fra 2005 

Krybben på plænen foran Basilica di San Francesco 
 
Hjemmesiden – flere billeder i nyhedsbrevene 
Da jeg er i besiddelse af så mange smukke fotos fra Assisi m.v., synes jeg at flere af dem 
skal med som en illustration i ASSISI-NYT. Det er desværre ikke muligt at indsætte mere 
end et billede i en mail, for når den sendes, går der helt ”kuk” i billederne. Men i den 
udgave af nyhedsbrevet, som lægges ud på hjemmesiden, kan jeg indsætte flere billeder. 
Fra og med dette nummer vil nyhedsbrevet på hjemmesiden således være med flere 
billeder, som du kan se, hvis du har lyst til det. 

http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2005_12julen.doc�
http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2004_12julen.doc�
http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2004_11november.doc�
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ASSISI MISSION’s kommende aktiviteter i Assisi 
I lighed med sidste år håber jeg på at dedikere dele af den mere stille vinterperiode til en 
fortsat nedskrivning af de af Pater Mizzis foredrag, som jeg påbegyndte sidste vinter, 
hvor jeg nåede 8 bånd, som Pater Mizzi næsten er færdig med at redigere. I år har jeg 
optaget foredrag om nye emner som fred, Franciskansk spiritualitet, the Passion of Christ, 
Helligånden samt rosenkransbønnen til Maria. Vi skal herefter have fundet en god måde 
at udgive disse foredrag på. 
 
Selvom det er vinter og mere stille, modtager vi da også gruppebesøg. Foruden det 
snarlige Maria-retræte vil vi i julen bl.a. have møder med en stor dansk gruppe samt den 
hvert år tilbagevendende store gruppe japanere fra Den Anglikanske Kirke i Japan, som 
vi over et par dages møde i Assisi også fejrer Hellig Tre Konger sammen med. 
 
Kurser i Assisi i 2007 
Omkring midten af oktober udkom ASSISI MISSION´s kursusplan for 2007 på 
hjemmesiden. Hvis du har en længsel efter at besøge Assisi og lade dig absorbere ind i de 
smukke, dybe, forvandlende kærlighedsvibrationer, og det er dit ønske at gøre dette i 
påsken eller i pinsen 2007, anbefaler jeg hurtigst mulig tilmelding af hensyn til flyselskab 
og kloster. Iøvrigt fremgår deadline for tilmelding i forhold til grupperejse-tilbuddet samt 
ophold på klosteret ud for hvert kursus i kursusplanen. 

De to første kurser i 2007 er påske- og pinse-kurset: 

31. marts - 9. april - påskeretræte (10 dage):  
Som regel en smuk tidlig forårsmåned med udsprungne, blomstrende træer. Foruden 
introduktion til ”the Spirit of Assisi” med meditationer, foredrag og fordybelse på 
helligstederne deltager vi i den uendeligt dybe og smukke påskefejring fra palmesøndag 
til 1. påskedags ekspansive opstandelsesmesser, hvor vi får en enestående mulighed for at 
koble os ind i det indre påskemysterium, som det hvert år kosmisk og kollektivt/ 
individuelt gennemleves. - Klik for brochure her ...  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 25. januar 2007 for 
gruppebillet. 

26. maj - 2. juni - introduktion med særlig Helligåndsfordybelse:  
Smuk sommermåned med frodig natur, valmuer og et rigt blomster- og sommerfugleliv 
på Monte Subasio. Foruden introduktion til ”the Spirit of Assisi” med meditationer, 
foredrag og fordybelse på helligstederne deltager vi i den uendeligt dybe og smukke 
Helligåndsfejring i pinsen. - Klik for brochure her ...  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). 

Brochuren for de to kurser (samt kurset i sommerferien med særlig fordybelse i Frans’ 
forhold til Skabelsen) kan downloades fra vor hjemmeside, 

Tilmelding senest 20. marts 2007 for 
gruppebillet. 

www.assisimission.net, ved 
at vælge menuen ”Kurser og retræter” samt ”Kursusoversigt for 2007” eller via dette 
nyhedsbrev ved ”klik + kontrol” på linket ”Klik for brochure her…” 
 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/paaske2007.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/majjuni2007helligaand.pdf�
http://www.assisimission.net/�
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Brochurer for kurserne i oktober og december 2007 vil blive udlagt på hjemmesiden, når 
grupperejsen er på plads. Det er dog sandsynligt, at kurset i oktober bliver fuldtegnet af 
en norsk gruppe, hvorfor kursusplanen må ændres, og decembers Mariafordybelse bliver 
efterårets og vinterens måske eneste ”åbne” tilbud. 
 
Med ønsket om en dyb og smuk Maria-fest samt en dyb forberedelse til julen og Kristi 
fødsel i hjerterne sender vi 
 
De kærligste hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 
 

 
 

 
Frans i Olivenlunden ved San Damiano 

november 2006 
 
 
ASSISI MISSION ♦ Bente Wolf ♦ Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy  

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

mailto:bente@assisimission.net�
http://www.assisimission.net/�

