
ASSISI-NYT – MAJ/JUNI 2007 
 

 
Helligåndens udgydelse under højmessen i Basilica di San Francesco, Assisi 

pinsesøndag, d. 27. maj 2007 
Padre Vincenzo Coli, lederen af Sacro Convento (til højre ved prædikestolen) 
bekendtgør den glædelige nyhed, at den 119. efterfølger af Frans er fundet, 

Padre Marco Tasca OFM Conv., generalminister (til venstre som hovedcelebrant) 
 
Kæreste Assisi-venner. 
 
Den dejlige sommertid er over os på den nordlige halvkugle, og her i Assisi har vi i den 
sidste tid modtaget glade ”varmegisp” fra venner i Skandinavien. Den lune vinter og det 
varme forår i Midtitalien har betydet, at vi her på denne breddegrad har oplevet 
kornhøstning 3 uger tidligere end sædvanligt. Den smukke udsigt over dalen begyndte 
derfor allerede i begyndelsen af juni at blive præget af kvadrater med gyldne farver fra de 
høstede marker samt mørkegrønne kvadrater med de afgrøder, der nu er godt på vej, især 
vinranker, solsikker og majs. I Italien fik vi så lidt regn i den forløbne vinter, at der var 
planer om at indføre undtagelsestilstand på grund af vandmangel i Norditalien i 
begyndelsen af maj. Samme dag, som undtagelsestilstanden skulle træde i kraft, kom 
regnen, og mod sædvanligt – men lykkeligvis - har vi haft flere dage med regn- og 
tordenbyger i både maj og juni, og naturen er derfor saftigt grøn. Vi nyder dog behagelig 
varme med opfriskende nætter, der gør morgenerne så skønne, at de knejsende bjerge på 
den anden side af den vidstrakte dal står tydelige i den klare morgensol. 
 
Livet i Assisi i maj og juni 
Vi er stadigvæk i perioden med mange aktiviteter, og har i de sidste uger haft mange 
møder med grupper fra Skandinavien, England, USA, Italien, Malta og Japan, hvorfra der 
kom en stor gruppe buddhister fra læg-organisationen, Rissho-Kosei kai – et gruppebesøg 
vi også altid ser meget frem til. Jeg har været en tur nordpå med ”the Spirit of Assisi”, og 
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i Norge havde vi en smuk weekend med fordybelse med en gruppe, hvoraf flere af dem 
snart kommer til Assisi på en uges retræte. I pinsen modtog vi en dansk/norsk gruppe til 
en uges fordybelse, hvor der igen var så mange dybe erfaringer og en smuk gruppeenergi, 
at jeg efter kurset oplevede dem som perler på en snor. 
 
Min tur nordpå føltes som en gave, også fordi jeg fik lov til at opleve det farverige, 
frodige forår to gange i år. Hvor er Skandinavien smuk i forårets pragt! Siden min 
hjemkomst til Assisi d. 15. maj har vor lille by været præget af en stor begivenhed, som 
løber helt indtil d. 20. juni, nemlig 
 

 
Åbning af Generalkapitlet for OFM Conv. på Piazza Inferiore, Assisi, d. 14. maj 2007 

 
Franciskanerordenens (OFM CONV.) generalkapitel på Sacro Convento i 
Assisi 
I dagene lige før d. 14. maj begyndte franciskanerbrødre fra hele verden at strømme til 
Assisi, for at deltage i det store møde i ordenen, der kun afholdes hvert 6. år, og hvor 
ordenens overordnede og vigtigste forhold drøftes og besluttes. Ca. 150 brødre fra alle 
ordensprovinser rundt om på Jorden samt den øverste ledelse fra Rom (kurien) 
strømmede til hjertecenteret for Franciskanerordenen, Assisi og Sacro Convento ved 
Frans’ grav. Sacro Convento er således i denne tid præget af endnu større menneskelig 
farverighed og mangfoldighed end til dagligt, hvor der dog er repræsentanter for ca. 20 
nationer på klosteret. I den første 1½ uge aflagde ordensledelsen rapport om de forløbne 
6 år siden sidste generalkapitel, og i de sidste dage op mod pinse holdt vi alle vejret i 
spændt forventning, for der gik forberedelserne til valget af ordenens øverste leder, 
generalministeren, i gang. Pinselørdag kl. 10.00 begyndte Basilikaens store klokker at 
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ringe ud over hele byen for at kundgøre den glædelige begivenhed, at den 119. efterfølger 
af Frans var fundet. Valget som Franciskanerordenens generalminister faldt på en 
italiensk bror, Padre Marco Tasca, som indtil denne lørdag var leder af Padua-provinsen i 
Norditalien. Fr. Marco Tasca er en yngre mand, lige fyldt 50 år. Han har siden sit 21. år 
gået i Frans’ fodspor som religiøs ordensbror. Efter præsteordinationen fortsatte han sine 
studier, og således har han også har en doktorgrad i psykologi og pastoral teologi. Han er 
et ydmygt menneske med stor hjertevarme, og det var da også et populært valg blandt 
brødrene, der tydeligvis er meget glade. Alle brødre synes at nære stor fortrøstning, 
entusiasme og gå-på-mod til de næste 6 års opgaver over hele Jorden i Frans’ fodspor. 
 
Efter klokkeringningen og kundgørelsen af valget var der en meget smuk og dyb 
indsættelsesceremoni ved Frans’ grav, hvor han tydeligvis var til stede med sin 
velsignelse. Om søndagen var Fr. Marco Tasca hovedcelebrant ved den kraftfulde og 
smukke pinsehøjmesse (billedet indsat øverst), hvor koret sang, og hvor de 150 brødre 
koncelebrerede i røde messehagler, fordi farven for Helligånden i Den Katolske Kirke er 
rød med guld.  
 

 
Glade brødre modtager den nye generalminister, Fr. Marco Tasca OFM Conv., 

 i Sacro Convento efter pinsens højmesse 
 
I de følgende dage valgtes det råd af brødre (the definitory), der sammen med 
Generalministeren udgør ordenens øverste ledelse. Nu er generalkapitlet i gang med at 
drøfte og træffe beslutninger om de næste 6 år, inkl. de fornyelser og reformer, som den 
tidligere ordensledelse har lagt op til. 
 
Generalkapitlet er en meget stor begivenhed i en enhver religiøs orden, og alle brødre og 
søstre har stor bevågenhed på det. Det kræver lang forberedelse, og for OFM Conv. gik 
forberedelserne allerede i gang for 1½ siden. Kapitlet veksler mellem drøftelser i plenum 
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og i mindre grupper, der kræver assistance af brødre, som kan simultantolke mellem de 
mange forskellige sprog, hvor engelsk, italiensk, spansk og polsk er hovedsprogene. 
Andre brødre har ansvaret for kommunikationen til hele ordenen, og der er en særlig 
hjemmeside, der hver dag bringer nyt med artikler, prædikener, taler, fotos og video. 
Endelig har nogle brødre ansvaret for mange af de øvrige praktiske arrangementer, så 
som sekretariat, overnatning, måltider, pilgrimsture, etc.  
 
Det spirituelle arbejde under mødet har stor bevågenhed, og mellem møderne beder 
brødrene sammen deres tidebønner, de celebrerer dagligt messe, de har fælles stunder til 
meditation ved Det Hellige Sakramente, og de tager en gang om ugen på en pilgrimsfærd 
til et af de franciskanske helligsteder i Italien. Der er afsat tid også til broderligt samvær, 
og nogle aftener med musik, sang og endog dans på Sacro Convento er blandt 
programpunkterne. 
 
Det er for mig – som nok for alle brødre - meget intenst og interessant dagligt at følge 
generalkapitlet, og jeg har hilst på og fået en snak med ordensbrødre fra mange dele af 
Jorden. Siden åbningen af kapitlet har vi endvidere haft den særlige glæde – også for de 
mange pilgrimme i Assisi - at Basilikaens dygtige kor har givet en særlig koncert, 
ligesom de har sunget ved alle søndagens højmesser, hvor også kardinaler, biskopper og 
repræsentanter fra de andre ordener i Den Franciskanske Familie har været hoved- eller 
medcelebranter. Ved alle messer har de 150 brødre koncelebreret, og således har 
processionen ind i kirken været ekstra lang og højtidelig, ligesom de har fyldt de to 
sidekapeller ved højalteret helt op. Har du lyst til et indtryk af denne store begivenhed i 
Den Franciskanske Ordensfamilie, har generalkapitlet en særlig hjemmeside,  
http://www.capgenofmconv.org/ing/home.asp.  
 
En anden begivenhed har optaget Sacro Convento, inkl. Pater Mizzi og mig meget, og da 
det er et smukt og vigtigt initiativ, der giver stort håb for fremtiden, vil jeg her berette om 
det:  
 
Projektet med omdannelse af atomvåben til hjælp i udviklingslandene 
I tidligere nyhedsbreve (november 2004 samt oktober 2005) har jeg berettet om et 
fredsinitiativ fra Assisi, som Pater Mizzi og Sacro Convento i Assisi er dybt involveret i, 
nemlig i et samarbejde med bl.a. den italienske NGO "il Comitato per una Civiltà 
dell’Amore”

Det nye initiativ fra Assisi har fået titlen ”Megatons to Development”, og foruden at 
bygge videre på allerede indhøstede erfaringer, foregår der intense studier og 
vidensudvekslinger omkring den nye vision om, at det fulde eller delvise overskud i 

 (The Committee for a Civilization of Love), Universitetet i Perugia, den 
europæiske atomindustri samt øvrige europæiske institutioner, industrier og NGO’er at 
fremme et projekt om at afvikle de atomvåben, der i medfør af afrustningsaftalerne 
mellem især USA og det tidligere Sovjetunionen ligger lagret forskellige steder til stor 
fare for miljøet og den menneskelige familie, også på grund af risikoen for, at disse 
våben falder i hænderne på terrorister. Et tilsvarende projekt under navnet ”Megatons to 
Megawatts” blev allerede lanceret i 1993 som et samarbejde mellem USA og Rusland. 
Man satte dengang en 20-årig proces i gang med at konvertere 20.000 nukleare 
sprænghoveder og omdanne dem til brændsel til brug i USA’s kommercielle 
atomkræftværker dækkende 10% af USA’s energiforbrug. Men vi har stadigvæk på 
Jorden omkring 8 lande med atomvåben og ca. 27.000 sprænghoveder! 
 

http://www.capgenofmconv.org/ing/home.asp�
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forbindelse med omdannelsen af sprænghovederne og salget af det konverterede nukleare 
materiale som fredeligt brændstof i atomkraftværker skal bruges til udviklingsbistand på 
det sydlige kontingent. Visionen er altså at bidrage til at afhjælpe lidelse og udligne skel 
mellem rige og fattige lande på Jorden, som er en af de største farer for freden. Under den 
første kongres i det nye projekt i 2002 på Sacro Convento i Assisi deltog bl.a. eksperter 
inden for det atomare område, der klargjorde problemet og løsningsmuligheder. I de 
følgende mange mindre møder og to større kongresser i henholdsvis 2004 og oktober 
2005 var initiativet nu kommet så langt, at også politikere, diplomater, ambassadører 
samt mennesker med indsigt i økonomi og udvikling er inddraget, ligesom Vatikanet 
deltager. Der arbejdes fra politisk side på, at projektet via det italienske parlament bringes 
ind i EU-parlamentet, der synes parat til at samarbejde i dette så vigtige fredsprojekt. I 
forbindelse med mødet i oktober 2005 skrev Pater Mizzi en artikel om dette fredsarbejde, 
som blev trykt Franciskanernes magasin "San Francesco - Patrono d'Italia". Jeg har 
oversat artiklen fra italiensk til engelsk, og den er nu publiceret under artikler på 
hjemmesiden under navnet: The Conversion of Nuclear Weapons to Help the 
Developing Countries”. 
 
Projektet er fortsat i 2006 med talrige møder især i Rom, og også her i 2007 er visionen 
om en fredeligere verden bl.a. via dette initiativ fremmet gennem nye aktiviteter, nemlig: 
 

 
Symposiet ”Megatons to Development” på Sacro Convento, april 2007 

Interreligiøst round-table med Kristendommen, Tendai, Jødedommen og Islam 
 
Den Nukleare Fred og Udvikling i Fattige Lande – Europas bidrag 
I april måned var Pater Mizzi travlt optaget med at arrangere et interreligiøst round-table, 
som skulle være et indslag på det symposium, der over to dage i april afholdtes på Sacro 
Convento under ovennævnte titel. På symposiet talte på skift videnskabsmænd fra 
atomindustrien, økonomiske eksperter, mennesker med viden om udviklingsprojekter i 3. 
verdens lande, politikere og ambassadører om visionerne og status på projektet, mens de 
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interreligiøse repræsentanter for Islam, Jødedommen, Tendai samt Kristendommen kom 
med deres bidrag ud fra hvert deres spirituelle ståsted. Symposiet sluttede med et budskab 
fra Assisi, som i ”the Sprit of Assisi” opfordrede den europæiske atomindustri, 
regeringsorganisationer, NGO’er og øvrige europæiske organisationer og arbejdspladser 
til at tilslutte sig dette projekt, hvor Europa kan vise et godt eksempel og kan bidrage til 
omdannelsen af de resterende nukleare sprænghoveder, der er omfattet af 
nedrustningsaftalerne, og fremme udviklingen i de fattige lande. 
 
Jeg sad i disse to dage i april og lyttede til det ene idealistiske indlæg efter det andet, 
mens jeg lod øjnene hvile på de moderne, farverige malerier af Frans’ Solsangen, som 
pryder væggene i Sala Norsa på Sacro Convento. Især videnskabsmændenes indlæg var 
naturligvis på så højt et teknisk plan, at det var vanskeligt for min hjerne at følge med. Så 
meget mere befriende var det for mig at lytte til de øvrige og ikke mindst de interreligiøse 
repræsentanters levende og hjertevarme indlæg, og det var som om, at også 
videnskabsmændene livede op i den smukke atmosfære af menneskelig varme, 
medfølelse og kærlighed, som blev den tydelige grundtone under denne del af symposiet, 
og hvori ”the Spirit of Assisi” føltes meget levende. Symposiet gav nok alle deltagere 
endnu en erkendelse af vigtigheden af disse samarbejder på tværs af religion, videnskab 
og politik, og af at verdens komplicerede problemer netop kan løses og nye veje mod 
fred, retfærdighed, sikkerhed og ligelig fordeling af jordens goder kan findes, når alle 
gode kræfter går sammen i et samarbejde mellem det strålende mentalplan og det 
sensitive, åbne hjerte. En varig fred er jo ikke en enkeltstående præstation, men et miljø, 
en proces og en forpligtelse, hvor vor mangfoldighed er vor styrke. Forudsætningen er en 
ny mentalitet og nye måder at tænke på samt den åbning til hjertets sensitivitet, der gør os 
i stand til at opleve alle - også personen på den anden side af oceanet - som vor bror eller 
søster. 
 
Den Gyldne Fredsdue – Italiens højeste fredspris  
Projektet ”Megatons to Development” fortsatte en smuk junidag, d. 6.,  hvor turen gik 
mod Rom i følgeskab med en professor i politik fra Universitet i Perugia, der velvilligt 
havde stillet universitetets gode bil og chauffør til rådighed. Det gik således hurtigt 
(indimellem 220 km/t!) at komme gennem det frodige umbriske landskab de omkring 150 
km til Rom, hvor en smuk gammel patriciervilla på en af Roms syv høje var turens mål. 
Den pragtfulde villa lå i en stor frodig park med statuer af Romertidens smukke, nøgne 
mænd og kvinder, springvand, duftende blomster, træer og palmer, og fra højen var der 
en storslået panoramaudsigt over ”Den evige Stad” med Viktor Emanuel 2.-monumentet 
og kirkekupler som de mest iøjnefaldende kendemærker. De smukke, duftende 
omgivelser var en perfekt baggrund for den begivenhed, der skulle finde sted. Den 
italienske organisation ”Archivio Disarmo” (Arkivet for Afvæbning), 
www.archiviviodisarmo.it,  var vært for årets uddeling af prisen ”Il Premio per la Pace – 
Colombe d’Oro” (Fredsprisen – Den Gyldne Fredsdue). Den Gyldne Fredsdue er Italiens 
højeste fredspris, som uddeles hvert år af den Italienske præsident. Dommerpanelet består 
af kendte italienske personligheder med en tidligere Nobelprisvinder i medicin, Rita-Levi 
Montalcini, som præsident. 
 

http://www.archiviviodisarmo.it/�
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Patriciervillaen, hvor prisuddelingen fandt sted 

 
Den Gyldne Fredsdue er siden 1986 tildelt journalister, internationale personligheder og 
institutioner, der har givet betydningsfulde bidrag til fred. Den første internationale 
Fredsdue gik til Olof Palme, og blandt de kendte internationale modtagere er Nelson 
Mandela, Mikhail Gorbachev, Amnesty International, Greenpeace, John Hume, Jesse 
Jackson og Hans Blix. I 1990 gik den prestigefyldte pris til Franciskanerbrødrene på 
Sacro Convento i Assisi bl.a. for deres arbejde under Den Kolde Krig, hvor Sacro 
Convento gentagne gange sendte opfordringer og delegationer af brødre til Det Hvide 
Hus og Kreml for at fremme freden.  Dette franciskanske fredsarbejde, der blev optakten 
til de årlige julekoncerter fra Assisi, er af Pater Mizzi beskrevet i ASSISI-NYT – julen 
2006, og du kan således via hjemmesiden læse mere om det, hvis du har lyst til det. 
 
Den Gyldne Fredsdue for 2007 til Dr. Mohamed ElBaradei 
Foruden 5 unge journalister fra Italien, Palæstina og Kroatien, der via deres journalistiske 
virke i Italien og udlandet giver et betydningsfuldt bidrag til at fremme freden, var den 
internationale prisvinder for 2007 chefen for Det Internationale Atomenergiagentur 
(IAEA), Dr. Mohamed ElBaradei, som i 2005/06 blev tildelt Nobels Fredspris sammen 
med IAEA. Den Gyldne Fredsdue gik til Dr. ElBaradei med den enkle begrundelse, at 
den er en anerkendelse af hans vedholdende, vise og stille virke hver eneste dag for at 
fremme freden på Jorden gennem hans ihærdige indsats for at undgå spredning af 
atomvåben og for at gennemføre atomafvæbning. 
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Dr. Mohamed ElBaradei under talen til forsamlingen med tolk, der oversatte til italiensk 

 
Inden mødet havde jeg sat mig lidt bedre ind i Det Internationale Atomenergiagenturs 
historie og arbejde. Efter erfaringerne med de omfattende ødelæggelser og ekstreme 
menneskelige lidelser efter atombomberne i Hiroshima og Nagasaki ved afslutningen af 
2. Verdenskrig i 1945 stod Menneskeheden med et problem og et ødelæggelsespotentiale, 
der skabte stor kollektiv frygt. Denne frygt førte bl.a. til stiftelsen i 1956 af Det 
Internationale Atomenergiagentur (IAEA), www.iaea.org, som en uafhængig organisation 
under FN. Det var en visionær tale af den amerikanske præsident Eisenhower, ”Atoms for 
Peace”, på FN’s generalforsamling i 1953, der gav ideerne og hjælpen til at formulere 
IAEA’s vedtægter, som 81 lande enstemmigt vedtog i 1956. I dag er antallet af 
medlemslande på 144, medens 65 organisationer, IGO’er og NGO’er, har indgået en 
formel samarbejdsaftale med IAEA. 
 
 IAEA har til formål at fremme sikker og fredelig atomteknologi. Formålet fremmes af 
2.300 medarbejdere fra mere end 90 lande, der er beskæftiget med  
 
1) test- og verifikationsforanstaltninger, der skal bekræfte, at nukleart materiale og 
nukleare aktiviteter ikke bruges til militære formål 
2) forbedring af sikkerheden i forbindelse med atomenergi, og til at foregribe og svare på 
eventuelle atomulykker med det hovedformål at beskytte Menneskeheden og miljøet mod 
radioaktiv spredning 

http://www.iaea.org/�


 9 

3) at mobilisere og fremme den fredelige brug af atomteknologien til at opfylde de 
kritiske behov i udviklingslandende, og dermed være med til at bekæmpe fattigdom, 
sygdomme, forurening og fremme andre former for bæredygtig udvikling. 
 
Siden 1997 har Dr. Mohamed ElBaradei været IAEA’s generaldirektør. Han blev født i 
1942 i Ægypten, hvor han i 1962 blev bachelor i jura fra Cairos Universitet og i 1974 
doktor i international ret fra New Yorks universitet. I 1964 startede han sin diplomatiske 
karriere i den ægyptiske udenrigstjeneste, der i 1980 førte til hans tilknytning til FN, hvor 
han har tjent siden. Foruden Nobels Fredspris har han modtaget utallige andre fredspriser 
og æresdoktortitler for sit virke som fortaler for tolerance, humane værdier og frihed. 
 
På vor tur til Norge i 2006 var Pater Mizzi og jeg på besøg i Centeret for Nobels 
Fredspris i Oslo, der netop havde en særlig udstilling om IAEA og dr. Mohamed 
ElBaradei som modtager af årets Fredspris. Det var en meget smuk og inspirerende 
udstilling, og det var naturligvis derfor med forventningens glæde, at jeg så frem til dette 
møde med en af de højest placerede og mest synlige fredsarbejdere i Verdenssamfundet. 
Mødet gjorde da også et dybt indtryk på alle os tilstedeværende. Efter talerne og 
uddelingerne af priserne til de unge journalister, der alle takkede med smukke og 
bevægende taler, var det turen for Dr. Mohamed ElBaradei. Der blev helt stille i den 
overdækkede del af haven, hvor uddelingen fandt sted, og en intens indstrømning af 
medfølende kærlighed og fred fyldte salen. I disse smukke vibrationer, der nok berørte 
dybere end selve ordene, talte Dr. ElBaradei om IAEA’s arbejde for fred og sine 
forståelser og visioner. Det var meget berigende og opløftende at høre ham tale om 
Menneskeheden som én familie af brødre og søstre, og denne universelle forståelse gik 
igen og igen hele talen igennem – lige meget hvilket emne, han berørte. Hans baggrund er 
jo Islam og den muslimske verden, men han citerede lige så vel fra Biblen for at illustrere 
visionen om, at vi kan nå til fred, når vi er tilstrækkeligt mange, der erkender og arbejder 
ud fra forståelsen af, at vi er én menneskelig familie bestående af brødre og søstre. Hans 
er tydeligvis sensitiv over for lidelsen på Jorden og en frygtløs fortaler for afvæbning, 
menneskerettigheder, fred, fattigdomsbekæmpelse, etc. samtidigt med at han er et mildt, 
afslappet og ydmygt menneske præget af stor humor og varme. Det var tankevækkende, 
da han redegjorde for, hvor enkelt vi kunne brødføde den fattige og sultende del af den 
menneskelige familie, som består af 850 millioner mennesker. Han citerede sin ven, den 
tidligere chef for FN’s World Food Programme (WFP, www.wfp.org/english) for, at hvis 
vi blot bruger 1% af de penge, vi spenderer på våben, til at brødføde vore sultende 
medmennesker med, så vil ingen i vor verden være nødt til at gå sultne i seng. For at 
sætte tal på brugtes i 2004 mere end 1 trillion dollars på våben, mens vi kun brugte 
mindre end 10% heraf, 80 milliarder dollars, på udviklingsbistand! 
 
 

http://www.wfp.org/english�
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Samvær i parken efter prisuddelingen 

 
Mødet med Dr. ElBaradei samt de øvrige unge prismodtagere var meget opløftende. 
Smukt var det at opleve, hvordan der blev bygget bro også mellem generationer af 
lysarbejdere. Præsidenten for juryen, Rita Levi-Montalcini, som i 1986 fik tildelt 
Nobelprisen i medicin, er nu en 98 årig gammel kvinde med en skrøbelig fysisk krop, 
men med et mentallegeme, der synes så frisk og lysende som nogensinde. Hun overrakte 
Den Gyldne Fredsdue til den yngste prismodtager, en kun 26 årig kvindelig, italiensk 
journalist, der bl.a. har dækket under vanskelige forhold fra flygtningelejre i Gaza. Også 
den unge, meget smukke journalist Rula Jebreal, der nu arbejder i Italien, gjorde et 
bevægende indtryk. Hun er palæstinenser med israelsk pas, og er opvokset i Jerusalem, 
hvor hun arbejdede som frivillig i palæstinensiske flygtningelejre. Hun fortalte i sin 
takketale om disse års lidelser hos det palæstinensiske folk, og da hun talte om sin far, 
som er imam, og hans opfordring til børnene om at arbejde for, at ingen mennesker må 
mangle mad, som deres familie gjorde det på dette tidspunkt, blev hun så bevæget, at hun 
græd. Mit samlede indtryk af mødet var den, at disse sensitive og lysende repræsentanter 
for fred er med til at sprede den fortrøstning, det håb og det mod til millioner af andre 
fredsarbejdere og mennesker af god vilje over hele Jorden, således at vi i samlet flok kan 
være vedholdende medskabere af det rige på Jorden, hvor fred, frihed, samhørighed, 
solidaritet, glæde og kærlighed vil være fremherskende i den ene, samme menneskelige 
familie, der lever i respekt for og enhed med hele Skabelsen. Og hvor mange millioner af 
disse fredsarbejdere – også i den unge generation, der har ansvaret for at fortsætte 
missionen – mon ikke der findes rundt om på Jorden? 
 
Baggrunden for, at Pater Mizzi som repræsentant for Sacro Convento, professoren fra 
Perugias Universitet samt ”Il Comitato per una Civiltà dell’Amore” tog en dag ud af en 
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travl kalender for at begive sig til Rom, var den at invitere Dr. Mohamed ElBaradei til 
Perugias Universitet for at modtage en æresdoktortitel samt til Assisi til møder på Sacro 
Convento. Det lykkedes for de ihærdige repræsentanter for det nye projekt ”Megatons to 
Development” at få Dr. ElBaradei i tale efter prisoverrækkelsen, og det var glædeligt, at 
han sagde ja tak til invitationen. Nu forestår en detailplanlægning for at realisere et sådant 
besøg, der forhåbentligt også vil føre til yderligere fremskridt for det vigtige projekt 
”Megatons to Development”. Universitet i Perugia er et af de ældste i verden, og i næste 
akademiske semester 2007/2008 fejres 700 året for dets grundlæggelse. Det er håbet, at 
Dr. ElBaradei finder tid til at komme i netop denne periode. 
 
Gennem vor fælles historie på Jorden med så ufattelig megen lidelse, hvor mennesker 
stedse har været i krig med hinanden under påskud af religion, ideologi og etnisk 
tilhørsforhold etc., har ingen nation frivilligt opgivet deres mest virkningsfulde våben. 
Men store og væsentlige fremskridt er trods alt lykkedes ikke mindst i de sidste ca. 100 
år. Det, der nu står som en alvorlig forpligtelse for os alle, er at være med til skabe et 
miljø, hvor atomvåben betragtes som lige så upassende i den kommende civilisation, som 
f.eks. slaveri, kolonialisme og folkedrab betragtes i vor tid. Der kan Europa gå foran, og 
”the Spirit of Assisi” kan på dyb måde stimulere og fremme de gode bestræbelser. 
 
 

 
Dr. Mohamed ElBaradei (nr. 2 fra venstre) efter prisoverrækkelsen 

med repræsentanter for projektet: ”Megatons to Development” 
Dr. ElBaradei accepterede invitationen til at besøge Perugia og Assisi 
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Foreningen ASSISI MISSION 
Efter udsendelsen af invitation til medlemskab af foreningen for ASSISI MISSION i 
midten af maj måned er det med megen glæde, at vi har kunnet erfare, at mange har givet 
deres støtte til missionen ved at indmelde sig i foreningen, og nogle endda også med 
tilbud om hjælp til arbejdsopgaver. Pater Mizzi og jeg har udarbejdet et særligt 
velkomstbrev til medlemmer med tanker og visioner for foreningens virke og måder at 
støtte medlemmer og foreningens formål på, og dette er netop blevet udsendt. Det er 
endvidere håbet, at vi nogle gange om året kan udsende et særligt nyhedsbrev alene til 
medlemmer.  
 
Foreningen 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. 
 
I skabelsen af dette ydre og indre netværk, der kan intensivere Guds arbejde gennem ”the 
Spirit of Assisi”, indbyder vi naturligvis fortsat til medlemskab. Hvis du føler dig beriget 
af at læse ASSISI-NYT og føler dig dedikeret til foreningens formål, vil vi opfordre dig 
til at indtræde som medlem. På denne måde støtter du også aktiviteter, som f.eks. den 
vigtige, der er nævnt i dette nyhedsbrev. Såfremt du ikke mere har invitationen på din 
computer, så mail gerne til mig, og jeg kan fremsende den på ny. 
 
Kommende aktiviteter 
Assisi er i disse dage præget af, at på søndag, d. 17. juni, kommer Pave Benedikt XIV på 
pilgrimstur til Assisi. Der er ved at blive opbygget en stor scene på pladsen foran 
Basilikaen, hvor han vil være hovedcelebrant ved søndagens højmesse, og diverse 
sikkerhedsforanstaltninger er under forberedelse, ligesom et stort presseopbud er ved at 
ankomme med TV-hold og journalister fra hele Jorden. Dette møde i Assisi, hvor Paven 
ledsages af en delegation af ledende kardinaler fra Vatikanet, er en enestående mulighed 
for Kristus til via ”the Spirit of Assisi” at stimulere Den Katolske Kirkes øverste ledelse 
som en hjælp til, at også det sensitive hjerte giver sit bidrag til løsningen af de mange 
problemstillinger, som verdens største kirkesamfund står i. Hvis du føler for det, må du 
meget gerne være opmærksom på denne mulighed via bønner, meditationer og tjenester, 
især på søndag, d. 17. juni. 
 
Pater Mizzi og jeg modtager i sidste uge af juni en gruppe fra Norge til en uges 
fordybelse i ”the Spirit of Assisi” og i den første uge af juli kommer en gruppe fra 
Danmark til endnu en uges fordybelse. Herefter bliver der mulighed for en længere 
retrætepræget periode, nemlig resten af juli og august, hvor der foruden feriestemning 
bliver tid til at komme videre med mange af de opgaver, der ikke kan nås i den mere 
udadvendte tid. Vi har en lang liste med ønsker, som vi håber at komme meget længere 
med i denne periode. 
 
Fra september bliver det igen en mere udadvendt periode. Første åbne retræte afholdes i 
oktober, og har du en længsel efter et ophold i Assisi, kan vi anbefale dig at kigge på 
dette eller på decembers Maria-fordybelse således: 
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6. oktober - 13. oktober - introduktion med særlig fordybelse i Frans' mystiske vej i 
overgivelse til den medfølende Kristuskærlighed. 
Som regel smuk tidlig efterårsmåned i Assisi med ophold også på La Verna. I samarbejde 
med "Det Gylne Hjerte" i Norge. Se: http://www.detgylnehjerte.no. For deltagere fra 
Danmark klik for brochure her ... 
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 2. august 2007 for 
gruppebillet. 

3. - 10. december - introduktion med særlig Mariafordybelse: 
Den fredelige, stille adventstid med en meget smuk Maria-fejring (Marias ubesmittede 
undfangelse) samt dyb forberedelse til julen. Klik for brochure her ... 
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). 

I april måned var en gruppe erhvervsledere på spirituelt kursus i Assisi ”Time-Out i 
Assisi”, som Birgit Toft og John Bern står for hvert år i Assisi, 

Tilmelding senest 30. september 2007 for 
gruppebillet. 

Hjemmesiden 
I den forløbne tid siden sidste nyhedsbrev er der skabt flere fornyelser af hjemmesiden, 
nemlig: 
 
Et fotoalbum med mange af Pater Mizzis smukke fotos fra den økumeniske og 
interreligiøse dialogmission i og udenfor Assisi, som også for nogles vedkommende har 
været vist på udstillinger i Danmark, USA og Italien. Fotoalbummet er opdelt i emnerne: 
1) Interreligiøs dialog, 2) Grupper og retræter, 3) Retræter udlandet, 4) 
Pilgrimsvandringer, ligesom der vil komme et emne 5) Assisi-stemninger, som vil 
indeholde forskellige fotos fra Assisis helligheder, naturen og fra de smukke spirituelle 
aktiviteter i Assisi.  Fotoalbummet vil løbende blive opdateret med nye fotos.  
 
Artiklen: Pilgrimages – Peace Marches in ”the Spirit  of Assisi”, som er en revideret 
udgave af Pater Mizzis personlige historie med pilgrimsvandringer, der blev bragt i sidste 
nyhedsbrev. 
 
Artiklen: ”The Conversion of Nuclear Weapons to help the Developing Countries” 
af Pater Mizzi, som er en oversættelse til engelsk af hans artikel i "San Francesco - 
Patrono d'Italia", det månedlige tidsskrift fra Sacro Convento.  
 
Udsendelse i DR2 om Assisi – d. 19. juni 2007 

www.teamtoft.dk. Vi 
mødte gruppen til et par foredrag og messe af Pater Mizzi på Sacro Convento. Med sig 
havde de en journalist og kameramand fra DR2, som under titlen ”Time-Out i Assisi” 
optog en temaudsendelse, der vil blive bragt som et af indslagene under DR2’s temaaften 
på tirsdag under titlen ”Den store stilhed”. Udsendelsen fra Assisi transmitteres mellem 
kl. 20.30 og kl. 21.05, og temaaftenen vil også indeholde interviews med Majbritte 
Ulrikkeholm og Erik Meier Carlsen. Desuden vises en italiensk dokumentarfilm om 
nonner, der vier deres fulde og hele liv til Jesus bag et klosters altid lukkede døre. Har du 
lyst til at se en udsendelse med åndeligt tema, er der således en mulighed tirsdag, d. 19. 
juni 2007 fra kl. 20.30 på DR2. 
 

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

http://www.detgylnehjerte.no/�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2007oktober.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2007december_maria.pdf�
http://www.teamtoft.dk/�
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Som afslutning på dette ASSISI-NYT vender jeg tilbage til det smukke og vigtige 
fredsarbejde, som Det Internationale Atomenergiagentur og Dr. Mohamed ElBaradei står 
i spidsen for. Dr. ElBaradei takkede for modtagelsen af Nobels Fredpris under et foredrag 
for Nobelpriskomiteen og særligt inviterede, i alt ca. 1.000 mennesker, herunder det 
norske kongehus og med bevågenhed fra verdenspressen. I sin afslutning af foredraget 
kom han med følgende smukke vision, som jeg her gerne vil dele med jer: 

“Imagine what would happen if the nations of the world spent as much on development 
as on building the machines of war. Imagine a world where every human being would 
live in freedom and dignity. Imagine a world in which we would shed the same tears 
when a child dies in Darfur or Vancouver. Imagine a world where we would settle our 
differences through diplomacy and dialogue and not through bombs or bullets. 
Imagine if the only nuclear weapons remaining were the relics in our museums. 
Imagine the legacy we could leave to our children. 

Imagine that such a world is within our grasp”. 

Lad os holde denne vision lysende og levende!  
 
Dr. ElBaradeis inspirerende foredrag for Nobelpriskomiteen kan læses i sin helhed på: 
http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2005/ebsp2005n020.html  
 
Med vore ønsker om en fortsat smuk sommer for jer alle sender vi 
de kærligste hilsner - fred og alt godt fra Assisi 
  
Bente 
 

 
Repræsentanter for projektet ”Megatons to Development” inden prisoverrækkelsen 

http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2005/ebsp2005n020.html�
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Dr. Mohamed ElBaradei og hustru i samtale med Pater Mizzi  

og øvrige repræsentanter for projektet ”Megatons to Development” 
 

ASSISI MISSION
Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy  

tel: +39 075 8155 278 ♦ e-mail: 

 ♦ c/o Bente Wolf  

bente@assisimission.net 
web: www.assisimission.net 

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

