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Den Hellige Familie i Betlehem – dele af julekrybben på plænen  

foran Basilica di San Francesco, Assisi 
 

Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 

Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 

fryd dig, hver sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 

                                                                                               
Kæreste Assisi-venner. 
 
Nu har julestemningen for alvor sænket sig over Assisi og forhåbentligt også mange 
andre steder på Jorden. Julebelysningen over Assisis middelaldergader, som ligner 
stjerner, der falder ned fra himlen, oplyser de mørke aftener, og forretninger, hjem og 
udendørsarealer er smykket med alskens kunstfærdige julekrybber med Jesusbarnet, 
Maria, Josef, De Hellige Tre Konger, børn, mænd og kvinder. På plænen foran Basilica di 
San Francesco er der igen i år opsat den store Betlehemsscene med personer og dyr i 
naturlig størrelse, stald, krybbe, værksteder og brønde. Figurerne bærer klæder, der er 
syet af kvinder fra Palæstina, og når vinden bevæger klæderne, ser scenen levende ud til 
stor jubel for de mange børn, der sammen med deres lærere eller familie hvert år besøger 
Frans’ gravkirke op mod jul. Natten til søndag fik vi en koldfront ind over bjergene med 
masser af sne, og selvom sneen i selve Assisi og i dalen i det smukke højtryksvejr med 
blå himmel og sol nu igen er smeltet, ligger den på Monte Subasio og alle de øvrige 
bjergtoppe rundt omkring dalen, og hjælper os alle til at stemme sindet mod, at det snart 
er jul. 
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Adventstiden i Assisi er smuk og dyb med et intenst indre arbejde som en forberedelse på 
kulminationen julenat med midnatsmesse i alle Assisis kirker. Det er tydeligt mærkbart i 
Assisi, at Engleriget i disse sidste dage op mod julenat kommer nærmere og nærmere 
godt hjulpet af den intense opmærksomhed og indre forberedelse med meditationer, 
bønner og messer, som alle vi franciskanere i Assisi – brødre og søstre – deltager i hver 
dag. Men lige meget hvor vi befinder os på Jorden, kan vi være redskaber for julens 
indstrømning af fred, glæde og kærlighed.  
 
I den uendeligt smukke julenat, hvor Engleriget sitrer i himmelsk glæde, og de 
efterfølgende juledage kan vi vælge at gå indad, være stille og åbne os for den 
intensiverede indstrømning fra Gudsriget, som søger at stimulere Menneskeheden til de 
levendegørelser, der fører til fødslen af Kristus som kærlighedens og medfølelsens Herre 
i hjertecenter efter hjertecenter over hele Jorden. Alle os på en åndelig udviklingsvej kan 
år for år lade os absorbere dybere og dybere ind i Englerigets uendeligt smukke 
indstrømning af ekstatisk glæde, kærlighed og fred i julen, og samtidigt med, at vore 
hjerter fyldes af det indre Kristusliv, kan vi lade dette liv strømme videre ud i 
Menneskehedens kollektive bevidsthedslag. Denne indre opmærksom og tjeneste er for 
mange af os den største gave, som vi kan give til ikke blot vore nærmeste, men også til 
alle vore øvrige brødre og søstre på vor smukke men lidelsesfyldte og trængselsplagede 
Jord.  
 
Julekoncert fra Assisi 
Juletiden i Assisi og Umbrien er et overflødighedshorn af spirituelle andagter, levende 
krybbespil og koncerter. En af disse koncerter er af helt særlig betydning, nemlig den 
årlige julekoncert fra Frans' overkirke. Den afholdtes for 22. gang i lørdags og 
transmitteres i Eurovision af den statslige italienske tv-kanal, RAIUNO, d. 25. 
december kl. 12.30 

Julen i Assisi tager for alvor sin begyndelse samtidigt med den store fejring af Maria d. 8. 
december (se tidligere numre af ASSISI-NYT, hvis du vil læse mere om denne fejring). 
Også i år var fejringen uendeligt smuk med et nærvær af Maria, der blev mere og mere 
intenst i dagene op til selve festen. I den dansk/norske retrætegruppe, som deltog i 
ASSISI MISSION’s Maria-kursus, havde vi flere dybe erfaringer af Marias nærvær. I en 

efter Pavens velsignelse "Urbi et Orbi" fra Peterspladsen, som starter 
kl. 12.00. Det er hvert år en meget smuk koncert med en verdenskendt dirigent, 
RAIUNO’s store symfoniorkester, et børnekor med spæde stemmer samt forskellige 
solister. Den redigerede koncert, der transmitteres d. 25. december, er altid suppleret med 
smukke indslag fra Assisi, der gør den endnu mere stemningsfyldt og inderlig. Flere 
lande sender koncerten direkte d. 25. december, mens den senere sendes i USA, 
Sydamerika, og mange andre lande, ligesom den sendes i Alitalias langdistancefly. De 
modtagere i Skandinavien, hvis tv-programpakke indeholder RAIUNO, vil kunne se 
koncerten, og det ved jeg, at flere læsere af ASSISI-NYT ser frem til hvert år.  
 
Som hjælp til forberedelsen af den indre jul, som vi alle har mulighed for at vægte højere 
end den fortravlede, kommercielle ydre jul, kan du - hvis du lyst til det - læse mere om 
julen i Assisi i følgende numre af ASSISI-NYT: 
 
ASSISI-NYT – julen 2005, ASSISI-NYT - nytåret 2005/2006 
ASSISI-NYT – julen 2006, ASSISI-NYT – nytåret 2006/2007 
 
Maria 
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meditation oplevede jeg, hvordan Kristus i en brændende, gylden indstrømning banede 
vejen for Maria, og at der i år var en enestående mulighed for, at Marias nærvær og 
vibrationer på en særlig dyb måde belivede Menneskehedens kollektive bevidsthedslag. 
Det var som om, at aldrig før havde Maria haft så enestående en mulighed for at nærme 
sig os som netop i år.  
 
Natten op til Mariafejringen var det uvejr over Assisi. Det var som om, at også naturens 
kræfter i form af storm, regn, lyn og torden – som i en større kosmisk renselsesproces - 
var med til at bane vejen for Maria. En af retrætedeltagerne havde denne nat en smuk 
oplevelse, mens hun betragtede uvejret over bjergene og dalen: ”Der kom en stærk 
lyseksplosion eller lysindstrømning på himlen. Det var ikke et sædvanligt zig-zag lyn, 
men en ”rolig” frigivelse af en meget stærkt lys. I det mørke der fulgte, blev Maria synlig. 
I kæmpestørrelse åbenbarede hun sig på toppen af Monte Subasio, det hellige bjerg 
hvorpå Assisi er bygget. Hun var helt klædt i hvidt, mens himlen omkring hende var 
lysende klar blå – den farve, som Marias kappe ofte opleves at have”. 
 
En anden deltager fik allerede på turen til Assisi uventet i flyet en kontakt til Maria om, at 
når hun nu var på vej til Assisi, ville Maria nærme sig hende og hjælpe hende til at blive 
Marias tjener, således at hun på dybere og dybere måde var udstrømmer af de smukke 
Maria-vibrationer. Også på de respons, som jeg fra nogle af deltagerne har modtaget efter 
retræten, kan jeg læse, hvor smuk en erfaring det har været at åbne sig for Maria på så 
dybt og kraftfuldt et helligsted, som Assisi er det. Min taknemmelighed over for Maria, 
og den store opmærksomhed hun giver alle sine børn er stor. 
 

 
Novenamesse for Maria i Basilica di San Francesco, december 2007 

Bønner foran Basilikaens Maria-statue, som i anledning af festen er placeret ved højalteret 
 
I den kristne tradition har mange mystikere gennem århundrederne haft dybe erfaringer 
af, at Maria er den spirituelle moder, beskytter, vejleder og inspirator, der på inderlig 
måde har hjulpet mystikeren i hans/hendes ofte meget vanskelige opgave som tjener af 
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Kristus. Den dybere fødsel af Marias vibrationer i de kollektive bevidsthedslag, som dette 
års Maria-fejring og millioner af katolikkers opmærksomhed og åbenhed for hende har 
medført, er ifølge mine forståelser med til at bane vejen for den genkomst af Kristus, som 
atter i år søges fremmet under den magiske julenats intense stilhed og fred.  
 
Et kig tilbage på året, der næsten er gået 
Tiden op mod jul og nytår er jo for os alle en naturlig tid til både at se tilbage og drage 
mest mulig lære af de indhøstede erfaringer, glæder og vanskeligheder gennem det år, der 
næsten er gået, samt til at se fremad mod det nye år med ønsker, forhåbninger og planer 
for den kommende tid.  Det er med en følelse af stor glæde og taknemmelighed, at jeg ser 
tilbage på et år, hvor missionen med at forstærke og sprede ”the Spirit of Assisi” atter har 
blomstret. Årets allervigtigste nyskabelse, stiftelsen af den idealistiske, non-profit 
forening ASSISI MISSION, har betydet, at både jeg og Pater Mizzi oplever, at missionen 
er blevet væsentligt intensiveret og hviler på stærkere rødder gennem de mennesker, som 
har manifesteret deres ønske om som medlemmer af foreningen at støtte op omkring dens 
formål. 
 
Foreningen ”ASSISI MISSION” er kun 9 måneder gammel, men det har været 
overraskende og meget glædeligt for mig at erfare, hvor meget den betyder i både det 
indre og ydre arbejde med missionen. Hjælpen fra Gud har helt tydeligt kunnet 
intensiveres, og også den praktiske og økonomiske forøgede støtte har betydet, at jeg går 
ind i det nye år med fornyet entusiasme, mod og forhåbning. Under vort besøg i Danmark 
og Norge i november måned kom Pater Mizzi med flere spontane betragtninger om, 
hvordan ”the Spirit of Assisi” kunne fortsættes og intensiveres, og her kom han gang på 
gang ind på foreningen.. 
 

 
Den højtidelige åbningsceremoni for Franciskanerordenens Generalkapitel maj 2007 

 
En anden meget stor glæde var det for os, at Franciskanerordenens Generalkapitel (OFM 
Conv.), som blev afholdt i maj og juni måned 2007 (ASSISI-NYT maj/juni 2007) og den 
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nyvalgte ordensledelse i slutningen af efteråret gennemførte nogle ændringer, der vil 
kunne fremme arbejdet for fred via den interreligiøse dialog. Assisi er stadigvæk centrum 
for ordenens arbejde på dette vigtige fredsskabende område. En meget entusiastisk 
franciskanerpræst, padre Silvestro Bejan OFM Conv., er udnævnt til ny leder af ordenens 
interreligiøse dialogarbejde, og han rykker snart ind på det center i Assisi, CEFID, som 
Pater Mizzi stiftede sammen med Franciskanerordenen, og som han ledede gennem en 
årrække. Efter disse ændringer er der fornyet håb for en opblomstring og intensivering af 
det interreligiøse dialogarbejde og CEFID. Pater Mizzi er blevet bedt om at samarbejde 
så meget som det under hensyn til hans helbred og kræfter er muligt, ligesom jeg 
naturligvis giver så megen støtte som muligt og ønsket indefra. Med dette skift i ledelsen 
af den interreligiøse dialogmission er der er faldet en ”sten fra hjertet”, som har smertet i 
næsten 4 år, og også derfor føler vi os bedre rustet til de udfordringer, som vi ved, at det 
nye år også vil bringe.  
 
Atter en af vore glæder handler om vor oplevelse af den vækkelse af den indre følsomhed 
i mennesker, der lidt efter lidt vil skabe også større ydre forandringer på Jorden. Her ved 
årsskiftet kan vi således konstatere, at 2007 har været atter et år, hvor stadigt flere 
pilgrimme end tidligere har lyttet til sjælens kalden om at tage til Assisi. Fra alle 
verdenshjørner er et stigende antal grupper og individuelle pilgrimme strømmet til Frans’ 
og Klaras hellige by, der måske om nogen i verden symboliserer og søger at manifestere 
Menneskehedens broder-/søsterskab og enheden med hele Skabelsen. 
 
Pater Mizzi og jeg har været involveret i nogle af de dybest søgende af disse grupper af 
pilgrimme fra forskellige traditioner og religioner. Besøgene af buddhister og anglikanere 
fra Japan samt hinduister fra Indien har været meget glædesfyldte, eksotiske og 
farvestrålende indslag mellem de mange øvrige grupper fra forskellige traditioner, som er 
kommet fra USA, England, Malta, Brasilien, Italien, Finland, Sverige, Norge og 
Danmark samt andre landes mindre grupper, og som vi har delt ”the Spirit of Assisi” 
med.  
 

 
Gruppe af pilgrimme fra Brasilien på Sacro Convento i september 2007 
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ASSISI MISSIONS’s aktiviteter med retræter i Assisi og Skandinavien er i 2007 vokset. 
Under de retræter, som ASSISI MISSION har tilbudt, er det naturligvis med en 
endnu større følelse af mening og nytte, at vi har delt en længere periode - fra en weekend 
op til påskeretrætens 10 dage med søgende mennesker - og dermed nået en fælles endnu 
dybere absorbering ind i ”The Spirit of Assisi”. Også møderne i Assisi med de unge 
konfirmander fra Sverige og unge studerende fra Danmark og Finland har været smukke 
og opløftende, ligesom de mange samtaler med individuelle deltagere i grupperne 
har beriget os med forståelser og viden om mange smukke fredsinitiativer og meget 
smukt næstekærligt arbejde rundt omkring på Jorden, som giver håb og fortrøstning for 
det videre arbejde med at fremme Menneskehedens broder-/søsterskab.  
 
Blandt Pater Mizzis interreligiøse aktiviteter var især møderne i "il Comitato per una 
Civiltà dell’Amore” (The Committee for a Civilization of Love) inspirerende og 
betydningsfulde. Ikke mindst mødet med generaldirektøren for Det Internationale 
Atomenergiagentur, Dr. Mohammed ElBaradei (ASSISI-NYT for maj/juni 2007) står 
tilbage for mig som en af årets meget store oplevelser, der gav håb og fortrøstning til en 
løsning af de alvorlige problemstillinger, som Verdenssamfundet står over for i vor tid.  
 

 
Møde med dr. Mohammed ElBaradei i Rom i juni 2007 

 
Også rejser til med hovedvægt på det indre nedfældningsarbejde har præget året. Foruden 
rejserne til Norge og Danmark i henholdsvis maj og november 2007 blev det også til flere 
rejser til Rom, en rejse til Amalfi-kysten samt Padre Pios fødeby Pietrelcina (ASSISI 
NYT august 2007), til Marche og diverse andre steder i Italien, samt årets nok vigtige 
rejse set fra de indre verdeners side, nemlig rejsen til Polen (ASSISI NYT september 
2007). 
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Der er ingen tvivl om, at den allervigtigste opgave, nemlig det indre arbejde for at 
forstærke ”the Spirit of Assisi”, således at de forløsende, forvandlende og helliggørende 
vibrationer og strømme kan nå et endnu større område og kan plantes som lysspor og 
lysvibrationer rundt omkring på Jorden af mange af de lysarbejdere, der kommer til 
Assisi, er blevet væsentligt intensiveret i 2007. Det mærkes helt tydeligt, er løbende vist i 
inspirationer og er også bekræftet af mange af de lysarbejdere, der har været på fornyet 
besøg i Assisi. Vi retter en tak af hjertet til de brødre og søstre i Skandinavien og øvrige 
lande, der har følt sig kaldet til at støtte Guds arbejde i Assisi i 2007, og som har stillet 
hjerter til rådighed under tjenester, messer, meditationer, bønner, etc. Der er stadigvæk 
brug for så megen indre støtte til det guddommelige samarbejde som overhovedet muligt 
fra de af jer, der er fortrolig med et sådant meditativt indre arbejde, og det vil derfor også 
i den kommende tid være meget gavnligt, hvis du bekræfter, at du står til rådighed for 
dette tjenestearbejde, eller hvis du ikke er kendt med at arbejde på denne meditative måde 
- simpelthen ved at bede om hjælp til Jorden, Menneskeheden og de lidelsesområder, du 
føler for, f.eks. ved at bede bønnen af Pater Mizzi om hjælp til en af de vigtigste 
udfordringer, som vi som Menneskehed står over for, nemlig bønnen for Moder Søster 
Jord, som afslutter dette nyhedsbrev.  
 
Den overordnede guddommelige lov om menneskets fri vilje betyder som bekendt, at vi 
aktivt skal bede Gudsriget om hjælp, for at denne kan gives. Som nævnt i ASSISI-NYT 
for julen 2005 gør Maria i mange af sine åbenbaringer i vor tid opmærksom på denne helt 
fundamentale lovmæssighed mellem Gud og mennesket. I forbindelse med Maria 
åbenbaringerne i Frankrig i 1830 (den undergørende medalje) svarer Maria det følgende 
på Catherine Labourés spørgsmål om, hvorfor nogle af ædelstenene på Marias hænder 
ikke er lysende og udstrålende som de andre: "De ædelstene, som forbliver mørke, er 
symbol på de nådegaver, som mennesker glemmer at bede om".   
 
Når vi ser tilbage, er det sammenfattende indtryk, at opgaven i Assisi ikke mindst på et 
indre plan, er blevet manifesteret både dybere og bredere i år 2007, og det er vi 
naturligvis både glade og taknemmelige for. Dette kunne ikke have været sket uden den 
uvurderlige støtte, som vi har modtaget fra mange sider, specielt fra medlemmer af 
ASSISI MISSION, og naturligvis ikke mindst fra de "indre arbejdsgiveres" side. Fra os 
begge sender vi en stor tak af hjertet især til alle medlemmer af ASSISI MISSION for 
jeres engagement og også til de øvrige af jer læsere af nyhedsbrevene, som med varme, 
kærlighed, interesse, bønner og indre arbejde har givet støtte til missionen i Assisi.  
 
For få dage siden blev Pater Mizzi indlagt på hospitalet. Han er i god bedring og under 
dyb healing, og udskrives nok inden jul. Han beder jer alle hjælpe med bønner i den 
vanskelige proces, som han er i. Tak. 
 
Vi ved også, at 2007 har været et vanskeligt år for flere af jer læsere af ASSISI-NYT.  
Vor medfølelse, vore tanker og bønner går til alle jer, der har delt jeres sorger og svære 
prøvelser med os. Må det nye år bringe healing, trøst og forhåbning til jer alle, og må I 
alle opleve et nyt år, hvor entusiasme, idealisme, glæde og virkelyst præger alle jeres 
aktiviteter. 
 
Når vi vender blikket ud mod verden, er det med dyb medfølelse med den megen lidelse, 
som millioner af brødre og søstre fortsat kæmper med. Må guddommelig fred, glæde, 
kærlighed, håb og fortrøstning forplante sig bredere og dybere ud i Menneskeheden i det 
nye år.  
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Et særligt håb for os er det også, at der i det nye år tages væsentlige skridt mod at 
reducere det misbrug af Søster Moder Jord, som 2007 i dets ekstreme vejrforhold har vist 
os, at Hun lider voldsomt under (se evt. ASSISI-NYT august 2007). Det er et stort ansvar 
og en forpligtelse, der påhviler os alle ikke mindst i den privilegerede del af verden, hvor 
det er bydende nødvendigt, at materialisme, overforbrug og tankeløs udnyttelse af 
ressourcerne erstattes med en ansvarlig og etisk behandling af alle jordens riger. 
Heldigvis tyder det på, at 2007 har betydet en større vækkelse af bevidstheden i bredere 
og bredere grupper i Verdenssamfundet, også på det politiske niveau, og det tillige i 
nogle af de lande, som ikke tidligere har været tilbøjelige til at tage advarslerne om 
konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer særligt alvorligt. Selvom den 
nylige klimakonference på Bali ikke blev den ubetingede succes, som bl.a. EU havde 
arbejdet hårdt for, så kan vi alle holde visionen om, at de 4 internationale 
forhandlingsmøder, der skal afholdes i 2008, baner vejen for, at en langt mere ambitiøs 
klimaaftale falder på plads under topmødet i København i 2009. I denne forbindelse kan 
vi forvente, at den vækkelsesfase med ekstreme vejrforhold, som Søster Moder Jord har 
igangsat, fortsætter i 2008, således at vi som en mere samlet Menneskehed forhåbentligt 
kommer nærmere den sensitivitet, visdom, dybe respekt og kærlighed til alle naturens 
riger, som Frans også i dag står som så smukt et ideal for. 
 

 
Padre Stanislaw Jaromi OFM Conv. under foredrag for Skandinavisk gruppe i september 2007 
Fr. Stanislaw er medlem af ”Sekretariatet for Fred, Retfærdighed og Bevarelse af Skabelsen” 

 
Også Franciskanerordenen OFM Conv. har i 2007 opprioriteret deres indsats på dette 
vigtige område, og efter generalkapitlet er ordenens ledende ”Sekretariat for Fred, 
Retfærdighed og Bevarelse af Skabelsen” blevet styrket. Foreløbigt er 3 brødre med 
stort hjerteengagement og erfaring inden for denne mission blevet knyttet til 
ledelsessekretariatet, hvorfra de vil være ordenens ”officielle stemme” med deltagelse i 
møder og kongresser over hele verden, ligesom de vil stimulere og koordinere alle de 
bestræbelser, som andre brødre gør rundt omkring i ordensprovinserne overalt på jorden. 
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Ledelsessekretariatet er beliggende i det smukke ordenshus ”Casa Kolbe” ved Forum 
Romanum i Rom, hvor Maximilian Kolbe under sine 7 års studier boede, og hvor et kapel 
og hans celle nu kan besøges som et lille museum for denne store pioners og mystikers 
arbejde. ”Casa Kolbe” har lige gennemgået en større renovering og fornyelse, og er 
dermed endnu bedre egnet til at huse ikke bare Sekretariatet for Fred, Retfærdighed og 
Bevarelse af Skabelsen, men også andre vigtige ledelsessekretariater for 
Franciskanerordenens verdensomspændende mission. 
  
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2007 er det med ganske megen fortrøstning, entusiasme, 
glæde og tillid, at jeg søger at se frem til at tage hul på det nye års opgaver med de 
udfordringer og vanskeligheder, der vil ligge heri. Pater Mizzi og jeg er her ved årsskiftet 
bevidste om, at vi står over for nogle vanskelige opgaver og udfordringer, og at vi har 
brug for så megen indre og ydre støtte som overhovedet muligt fra alle de af jer, der har 
hjerte for ASSISI MISSION. Men da ingen af os jo dybest set ved, hvad morgendagen 
vil bringe, så er det også en træning i dybere overgivelse til det kærlige og vise forsyn, 
der ligger for os hver især og for de opgaver, vi har taget på os. Vi har begge en 
grundlæggende tillid til, at vi får den hjælp, som vi har brug for til at klare vanskeligheder 
og udfordringer, og dermed kan vi lettere følge Jesu opfordring om at være med til at tage 
hans kors op, lade den forløsende Kristuskærlighed virke gennem korsets smerte i hjertet, 
hvorefter vi kan opdage, at det kan blive til en velsignelse for missionen og dermed være 
lettere at bære. Og dette gælder jo for os alle – hvert eneste menneske på Jorden trænes i 
forskellige niveauer af det store Kristusmysterium. 
 
Ubegrundede bekymringer, manglende tillid og modløshed over for en fremtid, som 
vi måske kun aner konturerne af, og som vi ikke som personlighed alene har kontrol 
over, er nok en af de største "kærligheds- og glædesrøvere", vi kan trækkes med. I sit 
ekstrem kan denne tilstand slukke så meget mod, entusiasme, håb og glæde, at vi og det 
gode, vi gerne vil bidrage med, hæmmes alvorligt. Det er et individuelt og kollektivt 
skisma, der bunder i talrige vanskelige erfaringer og lidelsesbølger, hvor håbet og tilliden 
til det gode blev knust. I vor tid er vi er alle i vor vestlige verden i en træning i at nå et 
niveau af ubekymrethed, glæde, håb og tillid, der er kombineret med gå-på-mod, sund 
skelneevne, voksen ansvarlighed og balanceret handlekraft. Må det nye år bringe dybere 
niveauer af håb, idealisme, gå-på-mod og fortrøstning for alle os, der deler de indimellem 
vanskelige vilkår med at være bevidste instrumenter for lys, glæde, håb, visdom og 
kærlighed til Jorden, og må hele Menneskeheden få del i dette.  
  
Jeg har atter i 2007 år reflekteret meget over, hvordan jeg bedst bruger min tid og kræfter. 
Som det nok også er gældende for mange af jer læsere, synes arbejdsopgaverne blot 
stedse at vokse, mens døgnets timer eller ”Broder Æsels” kræfter ikke synes at følge med 
i samme takt. Mine dybere opgaver som f.eks. at få færdiggjort artiklen/bogen om 
Maximilian Kolbe, at få delt dybere erfaringer med medlemmer af ASSISI MISSION, 
hjælp med clairvoyance til dybtarbejdende gralstjenere eller at tage på flere rejser med 
”the Spirit of Assisi” har gentagne gange måttet vige for et stigende antal henvendelser 
via e-mail og øvrige opgaver, hvor jeg ikke oplever, at jeg gør samme forskel og gavn. 
Alt tyder på, at det nye år sandsynligvis også vil medføre nye interreligiøse opgaver, som 
skal prioriteres højt. Derfor er jeg her mod slutningen af 2007 omsider kommet frem til 
en ikke helt nem beslutning, der også er baseret på ”indre konsultationer.” Beslutningen 
er således: 
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ASSISI-NYT 
Siden dets start i oktober 2004, er ASSISI-NYT også i 2007 udsendt 11 gange, samtidigt 
med, at der har været 5-6 udsendelser af særlige invitationer til retræter. På trods af den 
store positive respons, som jeg modtager på nyhedsbrevet, og de indre arbejdsgivers 
ønske om en høj prioritering, må udsendelsesfrekvensen i det nye år sandsynligvis 
reduceres til ca. det halve. Det er håbet, at nyhedsbrevet kan udsendes ca. hver 2. måned. 
Denne omfordeling af arbejdsopgaver vil forhåbentligt også give luft til, at en længe 
ønsket nyskabelse kan realiseres, nemlig 
 
ASSISI MISSION NYT 
Der er visse udviklinger og udfordringer i missionen, forståelser, erfaringer og 
refleksioner, som jeg skønner ikke er så egnede til at blive delt i brede forum af læsere af 
ASSISI-NYT, som også publiceres på hjemmesiden. ASSISI NYT udsendes til ca. 700, 
og efter det til mig fortalte videresendes det til mange venner og bekendte, så vi måske er 
oppe på 1.000 eller flere modtagere/læsere, når også de, der går ind på hjemmesiden, 
medtælles. Men disse forståelser, erfaringer og refleksioner vil kunne deles med de 
mennesker, som har knyttet sig ind i ASSISI MISSION ved at tilmelde sig foreningen, 
og som dermed aktivt har manifesteret et ønske om at støtte dens formål. I dette særlige 
nyhedsbrev vil det samtidigt være muligt at bede om indre støtte via bønner og 
meditationer, når der er vanskeligheder og udfordringer. Det er håbet, at der i det nye år 
ca. hver 3. måned eller i hvert fald efter behov kan udsendes ASSISI MISSION NYT til 
medlemmer af foreningen. Dette nyhedsbrev vil ikke blive publiceret på hjemmesiden. 
Med denne nyskabelse håber jeg endvidere at fremme det fælles mål, at ASSISI 
MISSION er Guds redskab i en opgave med at give hjælp til Menneskeheden og Jorden i 
henhold til foreningens formål, og at alle medlemmer af foreningen er vigtige 
instrumenter i denne opgave - også således at fokus flyttes mere væk fra enkeltpersoner. 
 
Hjælp til individuelle pilgrimme og grupper, der ønsker at komme til Assisi 
Gennem et år modtager jeg mange henvendelser om hjælp til indkvartering, praktiske 
oplysninger, guidning, foredrag m.v. I omfordelingen af arbejdsbyrden har det også været 
nødvendigt at se på dette tidsforbrug, og erkendelsen er, at det tager for mange kræfter, 
der kunne bruges på bedre måde. Derfor er det også beslutningen, at fra årsskiftet kan 
denne hjælp som udgangspunkt kun gives til medlemmer af ASSISI MISSION, når der 
er tilstrækkelig tid til det, medens alle øvrige vil modtage en mail om, at jeg på grund af 
tidsnød har været nødt til at skære dette tilbud om hjælp væk. 
 
Allerede i 2007 blev besvarelsestiden på e-mails i perioder forøget, og dette vil 
sandsynligvis fortsætte i 2008. Dette beder jeg om forståelse for. 
 
Kommende aktiviteter – VIGTIG ÆNDRING 
Det er desværre nødvendigt, at den planlagte første kursusaktivitet i det nye år, Klara-
dagen i Charlottenlund i Danmark, udskydes. Grunden er, at jeg i begyndelsen af januar 
måned skal gennemgå en mindre operation i Assisi, der kun skulle medføre et 
korterevarende sygeleje – dog må jeg ikke rejse eller bære tunge ting som kufferter i 7-8 
uger. Derfor kan denne kursusaktivitet nu i stedet for tilbydes således: 
 
Klara-dag i Charlottenlund, Danmark,  
Klara og hendes helliggørelse via ”the Spirit of Assisi” 
Lørdag, d. 1. marts 2008 kl. 10-18 på Christiansvej 25, 2920 Charlottenlund. 
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Tilmeldinger sker til mig eller Birthe Nygaard Andersen, se brochuren. Jeg står for 
undervisningen hele dagen. 
 
Brochuren findes på hjemmesiden, hvor der på forsiden er et billedlink, og brochuren kan 
også åbnes her: http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008klaradag.pdf 
 
Alle, der har tilmeldt sig, har modtaget en særskilt mail om denne ændring. Kurset er 
næsten fuldbooket (på den gamle dato), og hvis det overbookes på den nye dato, er det 
muligt, at jeg kan tilbyde en gentagelse af Klara-dagen søndag, d. 2. marts 2008 samme 
sted. 
 
Aktiviteter i Assisi 
Den første planlagte kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra d. 14.-24. marts 2008.  
Den uendeligt smukke hellige uge i Assisi er en enestående mulighed for at gå tæt i Jesu 
fodspor i hans mystiske vandring og dybe overgivelse under de begivenheder og dramaer 
for næsten 2.000 år siden, som er blevet til den kristne påskefejring. Min erfaring fra de 
tidligere påskeretræter i Assisi er, at deltagerne har modtaget en helt unik hjælp fra sjælen 
og ”the Spirit of Assisi” til en så dyb en overgivelse, at det er som om, at åndeligt 
søgende mennesker har fået fat i dybe spirituelle rødder. Det har betydet åndelige 
gennembrud for flere deltagere, der dybt har præget deres videre proces og virke.  
 

 
Højmesse i Basilica di San Francesco, Assisi, påskesøndag 2007 

Forvandlingen af brød og vin til Kristi legeme og blod 
Pater Mizzi står til højre for hovedcelebranten, lederen af Sacro Convento 

 
Samtidigt er påsken en af de vigtigste tilbagevendende perioder i årets løb, hvor 
Gudsrigets arbejde med Kristi Genkomst kan fremmes dybest og bredest, og hvor der 
derfor er brug for så mange redskaber og sensitive hjerter som overhovedet muligt. Når vi 
”river” en sådan periode ud af det daglige virke for at stille os til rådighed for det dybe 
indre arbejde, der søges fremmet i påsken, kan mange af os gøre den absolut største 
forskel og gavn for Jorden og Menneskeheden. 
 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008klaradag.pdf�
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Bemærk, at tilmeldingsfrist for en sikker plads på grupperejse og ophold på 
klosteret allerede er d. 10. januar 2008. 
 
Brochuren for påskeretræten kan åbnes på følgende link til hjemmesiden: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008paaskekursus.pdf 
 
Der er til påskeretræten udsendt en særlig invitation, som ikke er udlagt på hjemmesiden, 
men du kan rekvirere den ved henvendelse til mig. 
 

************************* 
 
Som afslutningen på dette ASSISI-NYT vil jeg gerne gengive den bøn om hjælp til 
naturens riger, som Pater Mizzi skrev i forbindelse med nyhedsbrevet fra august 2007, 
der har et særligt fokus på Søster Moder Jord. Lad os bede denne bøn som en hjælp til de 
vækkelsesprocesser, der søger at føre os ind i broder-/søsterskab med hele Skabelsen. Når 
vi har nået et dybere niveau af broder-/søsterskab med demonstration af større 
ansvarlighed, respekt og samarbejdsvilje, vil Gudsriget ifølge mine forståelser kunne 
udvirke mirakler i forhold til en genoprettelse af den ubalance, som vi som Menneskehed 
har forårsaget. 
 

 
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 
Fr. Max Mizzi OFM Conv., Sacro Convento, Assisi 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008paaskekursus.pdf�
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Med vore bønner om, at Kristus fødes i tusinder af menneskers hjerter verden over denne 
jul, sender vi vore ønsker til jer alle om en inderlig, fredfyldt og glædelig jul samt et godt 
nytår velsignet med indre og ydre støtte til de processer og opgaver, som det nye år vil 
bringe. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
 
 

 
Julestemning på Piazza Comune i december 2007 
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