
ASSISI-NYT – AUGUST 2007 
 

 
Med ”the Spirit of Assisi” til Amalfikysten i juli 2007 

Udsigt fra terrasse ved Amalfi over frodig natur og hav 
 
Kæreste Assisi-venner. 
 
Tidligt morgen d. 9. august vågnede jeg ved, at det regnede på mig gennem det 
åbentstående vindue mod dalen. Så velgørende en oplevelse efter 2 måneder uden regn, 
en hedebølge i juli på næsten 3 ugers varighed og en natur, der var blevet mere udtørret, 
end vi har set det længe. Regnen fortsatte i løbet af dagen med en ordentlig byge, og jeg 
håber, at naturen dermed får mulighed for at genvinde sine grokræfter. Her i 
højsommeren må vi over hele Jorden konstatere, at de sidste måneder har budt på 
ekstreme vejrforhold på alle kontinenter, der tydeligvis demonstrerer for os, at det er på 
høje tid, at vi gør en afgørende indsats for at nedsætte vor forurening af Moder Jord. 
Dette nyhedsbrev vil derfor have et særligt fokus på kærligheden til naturens riger, idet en 
voksende følsomhed, respekt og ansvarlighed i menneskeriget er et forudsætning for, at 
Moder Jord vil kunne genoprette sine riger.  
 
Sommerens aktiviteter i Assisi 
Allerførst lidt om august måned i Assisi, der er præget af mange store religiøse fester, 
nemlig: 
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1. og 2. august fejres indstiftelsen af ”Assisis tilgivelse” eller ”Assisis nådegave” også 
kaldet Porziuncola-afladen. Tusinder af pilgrimme strømmer hvert år til især Basilica di 
Santa Maria degli Angeli, hvor Frans i det lille, ydmyge kapel, Porziuncola, fik sin bøn til 
Kristus og Maria opfyldt, nemlig bønnen om, at alle de mennesker, der ydmygt knæler og 
åbner sig i Porziuncola, modtager fuld syndsforladelse, eller udtrykt på anden måde 
skænkes en Gudsnåde, der kan føre til dyb forløsning, forvandling og healing af det i 
personligheden, som er klart til at blive forløst. Jeg har skrevet om denne store fest i 
Assisi i tidligere nyhedsbreve, se bl.a. ASSISI-NYT – august 2005.  
 
11. august er årets store festdag for Klara, nemlig fejringen af hendes overgang til de 
indre planer. Fejringen indledes allerede d. 2. august med en Novena – en 9 dages indre 
forberedelse, hvor der hver dag er særlige messer og vespers dedikeret til Klara i hendes 
gravkirke, Basilica di Santa Chiara. 
 
12. august er festdagen for San Rufino, den helgen som blev Assisis første biskop og 
som døde martyrdøden i de første århundreder efter Kristus. Han fejres især ved en 
procession og højmesse i domkirken San Rufino i Assisi, der rummer hans grav. 
 
14. august er festdagen for Maximilian Kolbe, den store franciskanske mystiker og 
helgen fra vor tid, som Pater Mizzi har taget sit religiøse navn fra. Det er naturligvis en 
fest, der betyder meget for de brødre, der har taget navnet Maximilian, og her i Assisi 
fejres den også ved en festmiddag i refektoriet på Sacro Convento.  
 
15. august er den ene af de to meget store Maria-fejringer, der hvert år finder sted i Den 
Katolske Kirke over hele verden, nemlig festen for Marias Himmelfart og hendes 
kroning som Himlens dronning. Ligesom festen d. 8. december for hendes uplettede 
undfangelse er denne Maria-festdag en helligdag i Italien. Vi deltager altid i den smukke 
og kraftfulde højmesse dedikeret til Maria i Frans’ Basilika, hvor det uendeligt dygtige 
kor synger, og hvor Marias sjal åbenbares over Det Hellige Sakramente.  
 
Companions of St. Francis 
I år havde vi desværre ikke mulighed for at deltage i aktiviteterne omkring indstiftelsen af 
”Assisis tilgivelse”, idet en gruppe på ca. 150 pilgrimme længe forinden havde meldt 
deres ønske om en messe celebreret af Pater Mizzi i Basilica di San Francesco. Gruppen 
kom fra den spirituelle bevægelse, ”Companions of St. Francis” eller ”Compagnons de 
Saint François”, der har medlemmer fra flere europæiske lande, herunder Frankrig, 
Belgien, Holland, England, Tyskland, Portugal, Spanien og Sverige. I årene efter d. 1. 
verdenskrig var der et stort ønske hos en franskmand, Joseph Folliet, om at gøre noget for 
fred – ikke mindst i det meget anspændte forhold mellem Tyskland og Frankrig. Sammen 
med en ven stiftede han bevægelsen, der hurtigt tog form af at blive et bidrag til 
forsoning, idet unge franske og tyske katolikker begav sig ud på pilgrimsvandringer for 
fred. Bevægelsen voksende hurtigt og i løbet af de kommende år begyndte pilgrimme fra 
også andre europæiske lande at tilslutte sig vandringerne, heriblandt hele familier med 
børn. I perioden op til Det 2. Vatikanerkoncil (1962-1965) strømmede også mennesker 
fra andre kristne kirker og trosretninger til, og bevægelsen fortsatte med at vokse. I dag er 
den en anerkendt økumenisk bevægelse, der netop satser på mangfoldighed, og 
pilgrimmene er i alle aldre, fra forskellig baggrund, kultur, nationalitet og har forskellige 
religiøse forståelser – eller slet ingen. Bevægelsen søger at gå i Frans’ fodspor ud fra hans 
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enkle forståelser om fællesskab, kærlighed til naturen, enkelthed og ydmyghed samt en 
lyst til eventyr. 
 
I år, som er 80-året for bevægelsens stiftelse, var den store pilgrimsvandring på 10 dage 
henlagt til Assisi. Det må siges, at gruppen var indkvarteret helt i Frans’ ånd, nemlig i en 
skoles aula, og her sov de på tynde liggeunderlag med deres oppakning, der skulle kunne 
være i en rygsæk. I disse enkle omgivelser blev de bespist, og herfra udgik de forskellige 
aktiviteter, der bestod af daglige kortere eller længere vandringer til de franciskanske 
helligsteder, meditationer, læsning og kontemplation over spirituelle tekster, samtaler, 
sang, der skulle hjælpe deltagerne til at reflekterer over deres personlige liv og de 
betydningsfulde spørgsmål i vor tid.  Der var børn helt ned til 2-års alderen og den ældste 
deltager var 82. For dem, der ikke havde kræfter til at vandre, var der arrangeret 
aktiviteter på skolen eller i dens nærhed, ligesom man havde kunnet vælge sig ind i 
forskellige emnegrupper. En række frivillige havde stået for det krævende 
planlægningsarbejde med så stort et arrangement, og disse fungerede som oversættere, 
idet alt fælles foregik på fransk, engelsk, tysk, spansk, italiensk og hollandsk. 
 

 
Festmesse i Cappella di Santa Catarina i Basilica di San Francesco, Assisi 

Pater Mizzi med den yngste deltager i pilgrimsvandringen “Companions of St. Francis” 
 
Efter den smukke og meget glædesfyldte messe celebreret af Pater Mizzi i Cappella di 
Santa Catharina samt afsluttende bønner ved Frans’ grav blev vi inviteret til gruppens 
afslutningsmiddag i skolens gård. Jeg var imponeret over at se så mange mennesker i alle 
aldre samlet i åbenhed, harmoni og glæde under så enkle og simple forhold, der var helt i 
tråd med Frans’ idealer. Hans broder-/søsterskabsforståelse og glæde var helt tydeligt 
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slået igennem i gruppen, og nye venskaber på tværs af nationale, religiøse og kulturelle 
skel var blevet skabt. Igen reflekterede jeg over den ”magnetisme”, som Frans og hans 
idealer også i dag har på mennesker. Gentagne gange har jeg i de år, jeg har været knyttet 
ind i opgaven i Assisi, erfaret, hvordan mennesker fra alle dele af verden, fra alle 
religioner og spirituelle forståelse og fra alle niveauer i samfundslivet – ”høj” som ”lav” - 
kan samles omkring Frans i en respekt og kærlighed til de idealer, som han stod for, og 
som er så universelle. 
 
Vil du læse mere om ”Companions of St. Francis” er bevægelsens hjemmeside: 
www.cdsf.org.  
 

 
 
Kærligheden til Guds skabning 
Kærligheden til Guds skabning – til alle naturens riger og til hele den menneskelige 
familie – var et af hovedtemaerne i Frans’ liv og mission. Da 10 dage i juli måned blev 
tilbragt på et sted, som gav en endnu dybere kontakt til kærligheden til og enheden med 
naturens riger, er dette nyhedsbrev dedikeret til vor uendeligt smukke Søster og Moder 
Jord, som Frans kaldte hende. Hun har så hårdt brug for værdsættelse og respekt, og ikke 
mindst i denne betydningsfulde tid, hvor vejrekstremer med omfattende oversvømmelser 
i Sydasien med mange mennesker på flugt og risiko for alvorlige epidemier, med 
rekordmængder regn og oversvømmelser i Nordeuropa, med hedebølge, tørke og 
ødelæggende skovbrande i Sydeuropa, og usædvanlige vejrforhold på alle øvrige 

http://www.cdsf.org/�
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kontinenter for alvor viser os, at den menneskeskabte globale opvarmning ved bl.a. CO2 
udslip nu får Moder Jord til at vånde sig, og Gudsriget til at forsøge at vække os til større 
global ansvarlighed. Det er mit inderlige håb, at denne bestræbelse fra Gudsrigets side om 
vækkelse vil føre til, at vi som Menneskehed er parate til at tage det næste skridt i den 
proces, der kan stoppe de endnu alvorligere katastrofer for Moder Jord og for 
Menneskeheden, som vi ifølge den mest pålidelige klimaforskning kan forvente os, hvis 
vi ikke nu ændrer kurs. Det handler hos os i det privilegerede Vesten primært om 
offervilje og vilje til at forholde os individuelt og kollektivt til de begærskræfter, der har 
resulteret i materialisme med ufølsomhed over for naturen og dens ressourcer. Det er en 
vigtig vækkelsesfase, Menneskeheden står i, og i forbindelse med de sidste måneders 
vejrekstremer er der da heldigvis også tegn på, at flere lande og politikere begynder at 
tage problemet alvorligt.  Alle os åndeligt indstillede mennesker har mulighed for at yde 
et væsentligt bidrag via vort indre arbejde for den menneskelige families enhed og 
enheden med hele Skabelsen. Som et led i den intensiverede indstrømning fra Gudsriget 
til Menneskeheden og Jorden, som vi er flere mennesker, der i den sidste tid har fået 
inspirationer om, kan vi forøge vort usynlige meditations- og bønsarbejde, der hjælper 
Gudsriget til at nå længere og dybere ud med de vibrationer af enhed, der fremmer 
menneskehedens proces mod broder-/søsterskab og kærlighed til og ansvarlighed over for 
alle riger. I dette arbejde gør vi, der har disse specialer, nok den allerstørste forskel.  
 
Men vi kan også efter evner og engagement være synlige redskaber og eksempler til 
efterfølgelse, f.eks. blot i form af de tiltag, som vi alle opfordres til, så som individuelle 
besparelser på el, varme, vand, brændstof i vore biler og være opmærksomme på, 
hvordan vi i øvrigt kan nedsætte forbruget af de ”urene” energikilder og evt. omlægge 
forbrug til vedvarende energikilder. De store ”energisyndere” og de overordnede globale 
beslutninger har vi naturligvis som enkeltindivid ikke den store indflydelse på, dog kan vi 
deltage i debatten og lade vor røst høre hver gang det er muligt. Transportsektoren er som 
bekendt en af de største syndere. SAS har igennem ca. ½ år haft et projekt med en 
væsentligt nedsættelse af brændstofforbruget ved såkaldte ”grønne” landinger, og vi kan 
som forbrugere alle bidrage ved i videst muligt omfang at handle hos og støtte de 
virksomheder, der satser på bæredygtig produktion og udvikling – også selvom det på 
kort sigt er dyrere for os som enkeltindivider.  
 
Som nævnt har det i en usædvanlig lang periode – ca. 3 uger – været hedebølge i Italien. 
Vi har våndet os i varmen, det har været vanskeligt at have fysiske aktiviteter, og 
fristelsen til at investere i et aircondition-anlæg har været stor for mig og andre i Assisi, 
idet det har været næsten umuligt at arbejde – hjernen stod simpelthen stille i varmen. Vi 
holdt dog ud og satser på at klare også næste hedebølge uden at forøge el-forbruget via 
aircondition, men forhåbentligt løbende nedskære det. 
 
Jo mere følsomhed over for og samklang vi får med naturens riger, jo mere naturligt vil 
det være for os at følge med i denne vækkelses- og omstillingsproces. Denne følsomhed 
og samklang opnås ikke mindst ved ophold i naturen i beundring og glæde over dens 
uendelige skønhed og mangfoldighed over hele Jorden. Et ud af de mange steder, hvor 
naturens riger beriger os i særlig grad med sin frodighed og intense liv er ved 
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Udsigt fra Ravello over den frodige Amalfikyst 

 
AMALFIKYSTEN i Italien – en Helligåndsgral af uendelig skønhed og intensitet 
Det er som at komme indenfor i et paradis at runde de langstrakte dale og noget golde 
bjerge omkring Napoli og Salerno i Syditalien i nogle vibrationslag, der er ganske tunge, 
og så pludselig befinde sig i en verden af uendelig skønhed. Mellem Salerno og Napoli 
omrammer det klare, azurblå hav en kyststrækning på ca. 40 km, der er ubeskrivelig 
smuk. Høje, forrevne klipper og bjerge rejser sig stolt over det blå hav, og imod alle 
naturlove vokser der ud af klipperevner, klippesider og terrasser på bjergene en overdådig 
vegetation af nåle- og løvfældende træer, palmer, citrustræer, vinstokke og blomster, ikke 
mindst den smukke Bourgonvilla i hvidt, rødt og lilla, der ikke blot er de relativt små 
stueplanter, som vi kender til i Norden, men store træer, hvis blomstrende grene vokser 
hen langs husmure, espalier og klipper. Også vilde blomster i blåt og gult lyser op mod 
den grønne frodighed og det blå hav og himmel, ligesom områdets beboere har suppleret 
med blomsterbede og -krukker, så alverdens farver er repræsenteret.  
 
Idylliske, lysende bjergbyer med rødder tilbage til århundrederne før Kristi fødsel er 
bygget ind i bjerge og klipper og i de få flade områder, der gjorde det muligt for romerne 
at anlægge havne på en ellers ufremkommelig kyststrækning, da de led skibbrud på en 
færd til Konstantinopel og simpelthen begyndte at bebygge og slå sig ned langs kysten. 
Af disse mange bjergbyer, er den, der har givet hele kysten navn, Amalfi, den nok mest 
kendte og måske elskede, men de andre med navne som Atrani, Positano, Minori, Maiori, 
Vietri og Ravello halter nu ikke bagefter, hvad idyl, stemning og skønhed angår. Ikke 
mindst Ravello er en særlig fordybelse værd. Den er bygget højt oppe på en terrasse i 
bjergene ca. 5 km fra Amalfi og har dermed en fortryllende, storslået udsigt til den ene 
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side over det blå hav og den smukke kyststrækning og til den anden side en frodig kløft 
og en ny bjergterrasse, hvor den lige så gamle by, Scala, er beliggende. I århundrederne 
op til vor tid var det især nogle rige familier, der slog sig ned i Ravello, og derfor er den 
lille by præget af flere smukke kirker, palæer, overdådige haveanlæg og kunstskatte end 
nogle af de øvrige byer på kysten.  
 

 
En af de mange frodige haver i Ravellos patriciervillaer 

 
Byen med i dag ca. 1.000 indbyggere er fortsat bilfri, og der hersker derfor en velgørende 
stilhed og ro, der ikke bare i dag men i mange århundreder har tiltrukket kendte 
kunstnere, der har fundet særlig inspiration i disse omgivelser, som er så velsignet med 
skønhed, indre liv og stilhed. Som en følge af den betydning for kunstnere, Ravello har 
opnået, afholdes der hvert år i sommermånederne en anerkendt festival, hvor der dagligt 
er tilbud om klassiske koncerter af kunstnere i verdensklasse – som regel udendørs med 
de smukke panoramaudsigter og omgivelser som kulisse. 
 
Også Frans har sat sine dybe spor på Amalfikysten. I 1222 vandrede han til Amalfi for at 
bede og meditere ved Jesu’ første discipel, fiskeren og apostlen, Andreas’ grav, som 
befinder sig i Domkirken i Amalfi (ASSISI-NYT – juli 2006). Efter opholdet ved 
Andreas’ grav begav Frans sig til Ravello, hvor han trak sig tilbage i en hule og stiftede et 
kloster, der i dag er blevet til den franciskanske kirke og det kloster, hvor brødre fra Pater 
Mizzis orden, OFM Conv., har haft og fortsat har deres mission. Amalfikysten blev også 
beriget med en anden stor mystikers 40-årige ydre og indre virke i området, nemlig Skt. 
Bonaventura af Potenza (1651-1711), der gik i Frans’ fodspor og som ung tilsluttede sig 
Franciskanerordenen OFM Conv. Hans mission blev som Frans’ præget af vedholdende 



 8 

indre arbejde med mange ekstaser og overstrålinger af Kristus og Maria kombineret med 
et aktiv ydre virke, hvor hans evne til medlidende kærlighed blev udtrykt i utrættelig 
omsorg for og hjælp til den dengang fattige og lidende befolkning. Bonaventura af 
Potenza ligger begravet i Franciskanerkirken i Ravello – i en åben glaskiste under alteret, 
der viser hans legeme, der i årevis forblev intakt – et af de mange mirakler inkl. 
mirakuløse helbredelser, der var med til at saligkåre ham efter hans død.  
 

 
Klostergården i Franciskanerklosteret i Ravello 

 
Ravello rummer også et kloster med isolerede Klarisser, der har givet hele deres liv til et 
indre bønsarbejde for Menneskeheden og Jorden. Også deres kloster og lille, enkle kirke 
ligger på en klippe med pragtfuld udsigt. I modsætning til de øvrige kirker i Ravello er 
Klarissernes kirke lukket, men det er muligt at banke på hos dem, hvorefter en Klarisse 
viser sig bag et gitter, der er så lukket, at man kun lige kan ane konturerne på hende.  
Man kan så bede om at få lov til at besøge kirken, og hun åbner kirkedøren på klem, 
hvorefter hun skynder sig væk, således at man kun ser hende bagfra. Denne lille 
”manøvre” er anbefalelsesværdig, hvis du kommer til Ravello, for kirken er meget smuk 
og bemærkelsesværdig med en stor statue af Klara ved hovedalteret, mens Frans står som 
en meget mindre statue bag Klara. Den gængse opfattelse af forholdet mellem Frans og 
Klara er her vendt på hovedet. 
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Klara ved hovedalteret med Frans i baggrunden i Klarissernes kirke i Ravello 

 
Som et udtryk for Amalfikystens bevaringsværdighed er den af UNESCO udnævnt til en 
del af verdens kulturarv og er dermed fredet. Det er min indre forståelse, at der i 
overensstemmelse med en højere guddommelig planlægning er givet en særlig 
bevågenhed til Amalfikysten, som Frans, Bonaventura af Potenza, Klarisser og 
Franciskanere gennem tiderne utvivlsomt har bidraget til at manifestere. Det indre engle- 
og devaliv er intenst vibrerende i en grad, jeg ikke har oplevet noget sted tidligere. Af de 
indre arbejdsgivere var vi blevet bedt om at betragte opholdet ved Amalfikysten som en 
tiltrængt ferie med healing og opfyldning til næste fase i missionen, og jeg havde fået at 
vide indefra, at det ellers normalt ganske krævende indstrømningsarbejde med ”the Spirit 
of Assisi, der jo altid går i gang, når vi som lysarbejdere rejser rundt til nye steder, ville 
blive lettere at bære og i øvrigt blive begrænset til nogle dage i begyndelsen og i 
slutningen af opholdet. Alligevel blev jeg overrasket over hvor intens og virkningsfuld 
denne healing og opfyldning blev. Efter et par dages indre arbejde var jeg så absorberet 
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indad i en ren væren med vibrationer af uendelig skønhed, fylde, indre liv, glæde og 
favnende, subtil feminin kærlighed, at jeg blev helt stille – også den ydre samtale gik 
næsten i stå. Med disse vibrationer i mit hjerte og indre legemer kunne jeg ligesom ikke 
andet end sammen med engleriget blot istemme lovsange over Guds skabning. Ordløst 
priste jeg uophørligt Gud, så naturens skønhed overalt, og glædede mig inderligt over vor 
smukke Jord, der i dette område ufoldede hele sin pragt. Efter svømmeture i det klare, 
rene, healende hav i timevis følte mig som nyfødt, når jeg steg op til endnu en time under 
en parasol på stranden med inspirerende læsning af en samling af Padre Pios breve, eller 
tog på tur til de smukke bjergbyer på kysten. Det blev også til fordybelse i Pompei, der 
med sin begyndelse i hvert fald 800 år før Kristus giver en intens oplevelse af ”historiens 
vingesus” og vore rødder i den vestlige verden, samt Pietrelcina, den bjergby, hvor Padre 
Pio blev født og boede i sin barndom og unge år som franciskaner, og hvor hans dybe 
overgivelsesproces med mange indre åbenbaringer, den første stigmatisering og kampe 
med modkræfter var meget intens. 
 

 
Bjergterrasse i patriciervillaen “Villa Cimbrone” i Ravello 

Terrassen kaldes “the Terrace of the Infinite”, og det var da også med en oplevelse af 
uendelighedens tidløse nu at opholde sig her 

 
Den intense, naturlige Helligåndsgral, der er sænket ned i Amalfikysten, har en uendeligt 
smuk duft, som vist kun kan opfanges med de indre sanser – i hvert fald kunne dem, jeg 
spurgte, ikke dufte noget særligt ud over den også smukke duft af blomsterne. Disse indre 
”duft-vibrationer” blev åbenbart så indbygget i mine legemer, at bare jeg tænker på 
Amalfikysten, ser billeder derfra, eller som nu skriver disse linier, er den vidunderlige 
indre duft der igen. Jeg håber, at det er ensbetydende med, at de også indbygges i dette 
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nyhedsbrev og dermed kan spredes som en healing, indre liv og skønhed til alle, der har 
behov for det. 
 
Opholdet ved Amalfikysten var en stor gave, som også gav mig en erfaring af, hvor 
vigtigt det er, at vi prioriterer disse stunder med afslapning, healing og ren væren. Når vi 
”brænder for” vore opgaver, er det jo ofte sådan, at arbejdsdagene bliver meget lange, 
fordi der i vor entusiasme og begejstring er så meget, vi gerne vil gøre, og så mange 
inspirationer og indre forståelser, vi gerne vil medvirke til at manifestere. Det går 
forbløffende let, når blot vi virker i strømmen, men alligevel tæres der på vore fysiske og 
psykiske kræfter. Så for alle trætte lysarbejdere, der trænger til fred, healing og 
opfyldning med Helligåndsliv, er Amalfikysten et sted, jeg kan anbefale. 
 

 
Blomstrende Bourgonvilla ved Amalfikysten. Amalfi skimtes i baggrunden 

 
Hjemmeside 
Fotoalbummet som nævnt i et tidligere nyhedsbrev er nu udgivet på hjemmesiden, og vil 
løbende blive opdateret med nye fotos. Der er p.t. 4 emner: Interreligiøs dialog, grupper 
og retræter, pilgrimsvandringer samt Assisi stemninger, der indeholder en lang række 
fotos fra de franciskanske helligsteder, fra naturen omkring Assisi og fra de religiøse 
fejringer m.v. 
 
Det er meget glædeligt for os at følge udviklingen af besøgstal på hjemmesiden. Fra den 
mere spæde start med gennemsnitligt ca. 16 daglige besøgende i 2006, er der sket en 
nærmest eksplosiv stigning i 2007, hvor der nu er gennemsnitligt ca. 40 daglige 
besøgende fordelt på hele verden, dog flest i Skandinavien og Europa. Det er vort håb, at 
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”the Spirit of Assisi” vil vedblive med at strømme gennem ASSISI-NYT og 
hjemmesiden, og at disse smukke vibrationer og strømme af medfølende kærlighed, 
enhed, glæde, opløftelse og fred dermed trænger bredere og dybere ud til hele 
Menneskeheden og Jorden. 
 
Foreningen 
Det er også med stor glæde, at vi har kunnet konstatere, at efter udsendelsen af invitation 
til medlemskab af foreningen for ASSISI MISSION i midten af maj måned, er 
medlemstallet vokset støt, og der er p.t. ca. 80 medlemmer, primært i Danmark og Norge.  
 
Da foreningens virke jo er internationalt, bliver næste step at oversætte foreningens 
vedtægter, invitation og velkomsthilsen til engelsk, således at det bliver muligt at invitere 
også engelsktalende som medlemmer. Har du lyst og evner for et sådant 
oversættelsesarbejde hører vi naturligvis meget gerne fra dig. 
 
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. Såfremt du ikke mere har invitationen på din computer, så 
mail gerne til mig, og jeg kan fremsende den på ny. 
 
Kommende aktiviteter 
Aktiviteter i Assisi 
Det fortsætter med at være en travl periode efter lysrejsen med ”the Spirit of Assisi” til 
Polen i august, som jeg håber at berette mere om i næste nyhedsbrev. I begyndelsen af 
september starter kursusretræterne op igen, og er vi involveret i 3 kurser af hver en uges 
varighed og med blot 6 dages pause imellem samt flere gruppebesøg og møder. 
 
Retræten i oktober er nu fuldtegnet, og derfor er årets sidste kursus, Maria-fordybelse og 
advent i Assisi, en mulighed for dig, hvis du har en længsel efter et ophold i Assisi i en 
periode, der er meget smuk, stille og inderlig. 

3. - 10. december - introduktion med særlig Mariafordybelse: 
Den fredelige, stille adventstid med en uendeligt smuk Maria-fejring (Marias ubesmittede 
undfangelse) samt dyb forberedelse til julen. Klik for brochure her ... 
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 30. september 2007 for 
gruppebillet. 

Aktiviteter uden for Assisi - besøg i Norge og Danmark 
I november måned planlægger Pater Mizzi og jeg atter en rejse til Norge og Danmark. 
Planen for turen ser lige p.t. således ud: 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2007december_maria.pdf�
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Norge, Drammen ca. 40 km fra Oslo 
Lørdag, d. 3. og søndag d. 4. november 2007, begge dage kl. 10.-18.00 
Weekend-retræte i Franciskansk Spiritualitet og Mystik med meditationer, bønner, 
messer, healing og foredrag med hovedfokus på den franciskanske spiritualitet og mystik, 
som den har foldet sig ud fra Frans’ og Klaras virke op gennem århundrederne til nogle af 
nutidens store franciskanske mystikere. 
 
Danmark, Risskov Kirke v/Århus 
Torsdag, d. 8. november 2007, kl. 18.30-21.00 
Foredrag af Pater Mizzi om ”spirituelle veje til et møde med Gud” samt meditation og 
økumenisk aftensandagt celebreret sammen med sognepræst Elisabeth Lidell. 
 
Danmark, Skanderborg 
Lørdag, d. 10. og søndag, d. 11. november 2007, begge dage kl. 10.-18.00 
Weekend-retræte i Franciskansk Spiritualitet og Mystik med meditationer, bønner, 
messer, healing og foredrag med hovedfokus på den franciskanske spiritualitet og mystik, 
som den har foldet sig ud fra Frans’ og Klaras virke op gennem århundrederne til nogle af 
nutidens store franciskanske mystikere. 
 
Hvis det tidsmæssigt bliver muligt også at lægge et eftermiddags- eller aftensarrangement 
i Københavnsområdet ind i programmet, vil dette blive tilbudt senere. 
 

 
Kærligheden til naturens riger – her haven foran rådhuset i Ravello 

Som afslutning på dette nyhedsbrev vender jeg tilbage til Amalfikysten og kærligheden 
til naturens riger. En af de sidste dage under opholdet faldt mine øjne over et skilt i 
Amalfi, der gengiver et århundreder år gammelt ordsprog, nemlig: 



 14 

”Når Gud på den yderste dag kalder Amalfitanerne til dom og sender dem i Paradis, 
bliver det en dag som alle de tidligere, for Paradis findes allerede i Amalfi.” 
 
Moder Jord har givet os paradis mange steder på vor smukke klode. Lad os sammen gøre 
alt, hvad der står i vor magt, for at bevare det, og hvis du føler for det, også ved at bede 
denne bøn, som Pater Mizzi har skrevet: 
 

 
PRAYER FOR SISTER AND MOTHER EARTH 

 
Lord, our God, we glorify you with St Francis of Assisi “Praised be my Lord 
for Sister and Mother Earth”, and we thank you for giving us such a 
wonderful planet in which we live. It reflects your beauty, your wisdom, 
your majesty and, above all, your love. You gave us a home where to live in 
joy and peace and in harmony with you, with the fellow human beings and 
with the whole of Creation, the animals, the sun, the moon, the mountains, 
the rivers, the sea, the flowers. 
 
Lord you gave us Sister and Mother Earth to take good care of, to cherish, 
to protect, to respect and not to abuse or to destroy.  
 
Lord, today, very often we are using the great gift that you gave us – 
through the modern technology - to hurt, damage and destroy our own 
home, Sister and Mother Earth, damaging and even destroying our own 
life, peace and harmony of living. 
 
Help us, Lord, to put our energy to the safeguard of Creation. Bless those 
who accept to be your partners to keep clean and healthy our Sister and 
Mother Earth.  
 
Amen 
August 2007 
Fr. Max Mizzi OFM Conv., Sacro Convento, Assisi 

 
 
Gudsriget vil kunne udvirke mirakler i forhold til den ødelæggelse, vi som menneskehed 
allerede har forårsaget, når vi demonstrerer større ansvarlighed, respekt og 
samarbejdsvilje om at genoprette den ubalance, som vi har forårsaget. 
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Frans’ enhed med skabelsen 

 
Med vore ønsker om en smuk sensommer sender vi 
 
de kærligste hilsner - fred og alt godt fra Assisi 
  
Bente 
 

 
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 
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