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Basilica di Santa Chiara en af de mange smukke januardage i 2008 - 

læg også mærke til det mennesketomme fortov  
                                                                                               

Kæreste Assisi-venner. 
 
I det smukkeste vintervejr med sol i Assisi og det magiske tågeslør over dalen, der gør, at 
vi i Assisi synes at bo i den klareste blå himmel på en stor, hvid sky, reflekterer jeg både 
over den sidste tid og over den kommende periode med forberedelse til påsken. Ikke 
mindst påskens dybe åndelige gave, der så gavmildt kan skænkes alle os, der i den 
daglige måske travle hverdag prioriterer stunder med stilhed og fordybelse, tænker jeg 
over med alvor og glæde. 
 
I Umbrien stemmer vi nu sindet mod forår og kan så småt se tilbage på den vinter, der 
ikke umiddelbart syntes at have været ret lang, og som har fulgt et ganske sædvanligt 
mønster. Vi kan konstatere, at den har været relativt mild og meget solrig med mange 
stunder, hvor vi midt på dagen har lukket vinterfrakker op og nydt pæne temperaturer i 
solens varmende stråler. Dette vejr fortsætter de kommende dage, lover vejrudsigterne. 
Heldigvis har vi også haft dage med regn og enkelte nætter med ganske voldsomt uvejr, 
og jorden har derfor modtaget i hvert fald noget af den tiltrængte væde til den kommende 
tørre sommerperiode.  
 
I den allerseneste tid har der i medierne været beretninger om ekstreme vejrsituationer i 
flere dele af verden, bl.a. i det sydlige USA med tornadoer, styrtregn og mange dødsfald 
samt i Kina, som har oplevet et usædvanligt vejrbillede med kulde og voldsomme 
snemængder, hvor millioner af kinesere har frosset uden el, vand og varme og tusinder 
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var strandet på banegårde osv. Også i Det Hellige Land har det været så koldt og sneet så 
voldsomt, at sneen helt usædvanligt blev liggende i flere dage. En af Pater Mizzis nære 
venner, rabbineren Ron Kronish, direktør for det israelske interreligiøse 
uddannelsescenter ICCI i Jerusalem, har netop sendt et nyhedsbrev om de ihærdige og 
vigtige fredsaktiviteter, som centeret står for i Israel og Palæstina. Hans hilsen begynder 
med at beskrive den uvante vejrsituation i Jerusalem, hvor alle aktiviteter gik i stå i 2 
døgn med lukkede skoler og arbejdspladser. Hans håb var det, at det betød en tid for 
refleksion og eftertanke i den højspændte situation i landet. Måske også det usædvanlige 
snevejr har kunnet samle børn på tværs af de religiøse skel i glæde over de lege med 
sneen, som alle børn elsker? 
 
Må disse vejrekstremer medvirke til, at flere og flere mennesker vækkes til at tage 
klimaforandringerne alvorligt. I denne forbindelse er det jo interessant, at 
vejrekstremerne p.t. rammer bl.a. USA og Kina, som efter nogle års relativ lukkethed og 
afvisning er i en proces mod en større lydhørhed, ansvarlighed og villighed til de 
kommende vigtige drøftelser i Verdenssamfundet om CO2-reduktioner, der er en af de 
fundamentale forudsætninger for at bremse den menneskeskabte del af opvarmningen af 
Moder Jord. 
 
Livet i Assisi 
Efter den meget smukke, inderlige og dybe jul i Assisi, der først sluttede efter fejringen af 
Helligtrekonger d. 8. januar, gik vi ind i den periode, som jeg også holder så meget af, og 
som vi fastboende har så megen brug for: Den stille tid. I januar og februar har der på 
hverdagene været så godt som mennesketomt i Assisis gader – bortset fra os faste 
beboere, og hverdagens messer og tidebønner i kirkerne har foregået næsten kun mellem 
brødre og søstre samt Assisis øvrige beboere. Lørdag og søndag følger dog et mønster, 
der synes uændret. Flere og flere pilgrimme strømmer til Assisi, så selvom vi er i den 
stille tid, er der en hel del mennesker i gaderne og til messer i weekenden. Kirkerne er 
ikke fyldte, som de vil være det fra marts til og med oktober og under alle højtider, men 
dog med så mange pilgrimme, at de dygtige kor, som i januar har gæsteoptrådt i 
Basilikaen, har kunnet dele de meget smukke vibrationer, som de tiltrækker med deres 
sang, med ganske mange. 
 
Jeg tænker tit på, hvor perfekt den stille tid i januar og februar er det for de søgende 
mennesker, der har brug for at trække sig helt tilbage fra verdens ydre støj. Det er muligt 
at finde et sådant ”åndehul” i Assisi i praktisk taget alle døgnets 24 timer lige nu. Lige 
meget hvornår og hvor et søgende menneske befinder sig i Assisi i januar og februar, kan 
det foregå i den ydre stilhed, der fremmer også den indre. 
 
Japansk gruppebesøg 
For 17. år i træk kom den anglikanske primat (øverste leder med titel af ærkebiskop) fra 
Japan i begyndelsen af januar på pilgrimsrejse til Assisi med sin store gruppe af ca. 50 
japanere fra den anglikanske kirke. I de 17 år biskoppen er kommet til Assisi med sine 
grupper har der udviklet sig et varmt hjertevenskab mellem ham og Pater Mizzi, og 
biskoppen og hans medpræster, som også kommer igen år efter år, var naturligvis kede af, 
at det ikke i år var muligt for Pater Mizzi at tage vare på gruppen. Pater Mizzi var fortsat 
indlagt, men i stedet bragte jeg biskoppen til Pater Mizzis sygeseng på hospitalet, og der 
udspillede sig et glædesfyldt og varmt gensyn mellem dem. I forhold til gruppen tog 
Franciskanerordenens nye leder af den økumeniske og interreligiøs dialog, Padre 
Silvestro Bejan over, og det var således ASSISI MISSION’s første samarbejde med ham. 
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Alt gik godt med en glad og berørt gruppe, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde på 
CEFID, som Padre Silvestro sammen med nogle brødre fra missionen ”Justice, Peace 
and Safeguard of Creation” nu er gået i gang med at få til at blomstre igen.  
 
For mig var det en særlig stor glæde også i år at være sammen med biskoppen som i 
egenskab af primat står i spidsen for de omkring 5 millioner anglikanere i Japan. Han er 
et idealistisk, hjertevarmt, ydmygt og dybt spirituelt menneske, der tydeligvis går i Frans’ 
fodspor. Igen tænkte jeg over, hvor mange af disse spirituelle, hjertevarme og ydmyge 
ledere fra både Den Katolske, Den Anglikanske og Lutherske Kirke, jeg har stiftet 
bekendtskab med her i Assisi. Det er rigtigt mange. Det giver håb for kirkernes opgave 
med hjælp til mennesker i deres trosliv og spirituelle overgivelse samt for det vigtige 
samarbejde også via den økumeniske dialog, der udspiller sig i vore dage de kristne 
kirker imellem. 
 

 
Den japanske gruppe i Cappella di Frater Elias på Sacro Convento januar 2008 

Biskoppen sidder i midten med Padre Silvestro til høre for ham 
 
I øvrigt er det ikke kun idealistiske, hjertevarme og spirituelle ledere fra de kristne kirker, 
jeg med stor glæde har stiftet bekendtskab med her i Assisi under de mange møder, jeg i 
årene har deltaget i sammen med Pater Mizzi.. Også mange ledere fra Buddhismen, 
Hinduismen, Islam og Jødedommen har jeg mødt, og også disse virker helt tydeligt i de 
samme vibrationer af spiritualitet, idealisme, hjertevarme og enhed. Det afspejler sig 
tydeligt i blomstringen i vor tid af den interreligiøse dialog, og giver håb for, at det 
kommende broder-/søsterskab i Menneskeheden løbende vil manifestere sig bredere og 
dybere overalt på Jorden - og også i de områder, der endnu er så konfliktfyldte.  
 



 4 

Bønsugen for kristen enhed 
En anden tilbagevendende begivenhed i januar måned er ”Ugen med bønner for kristen 
enhed”, som fejrede 100 års jubilæum i år. Bønsugen har siden 1908 været afholdt hvert 
år i perioden 18.-25. januar, og efter 2. Vatikanerkoncil i 1962-65 fik den så meget fokus, 
at den har spredt sig ud over hele den kristne verden med utallige fælles aktiviteter og 
bestræbelser for enhed overalt. Naturligvis også i Assisi, hvor Pater Mizzi var pioneren 
for dette dialogarbejde, blev aktiviteterne intensiveret, og repræsentanter fra de øvrige 
kristne kirker, også de mange ortodokse grene, er siden da hvert år blevet inviteret til 
Assisi for at medvirke i det intensive bønsarbejde og give deres vidnesbyrd om 
bestræbelserne for enhed mellem de kristne. I Assisi folder det sig ud på den måde, at vi 
hver aften i disse 8 dage har en særlig spirituel andagt dedikeret til kristen enhed. De 
forskellige franciskanske ordener og stiftet Assisi forbereder med stor omhu og 
dedikation liturgien til hver sin aften, hvor munke og nonner danner kor, og leder 
salmesangen, der flerstemmigt løfter sig mod himlen. Som noget nyt fra sidste år foregik 
bønsaftenerne også i år på skift i Assisis forskellige kirker med afslutning i Basilica di 
San Francesco med en meget smuk andagt i en stopfyldt kirke.  
 

 
Afslutningsandagten i Basilica di San Francesco under bønsugen i januar 2007 

 
Der er altid mange indtryk fra disse meget smukke spirituelle andagter, ikke mindst den 
dedikation og entusiasme som tydeligvis præger Assisis munke og nonner i de kirker, der 
hver aften var fyldt til randen med også mange stående. Det er tydeligt mærkbart, at 
andagterne beriges med hjælpen fra ”the Spirit of Assisi”. Og så er det den eneste gang 
om året, at så mange af Assisi munke og nonner – bortset naturligvis fra de kontemplative 
Klarisser og Benediktinere, der lever i klausur - er samlet i samme kirke. Til hverdag 
foregår det indre arbejde nemlig i den kirke, den enkelte munk eller nonne tjener, enten 
som følge af, at vedkommendes kloster ligger sammen med kirken eller ligger tæt på. Så 
bønsugen er ydermere en kærkommen lejlighed for os alle til at samles i et fælles 
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hjerteengagement, og det mærkes tydeligt også under det efterfølgende meget 
glædesfyldte samvær. 
 
Er du interesseret i at læse mere om dette i vor tid globale arbejde for enhed i den kristne 
verden, er der på ASSISI MISSION’s hjemmeside under menupunktet ”Økumeni” en 
nærmere beskrivelse af historien og Assisis mission. 
 
Hvis du er en af dem, der længes efter et ophold i Assisi i den stille periode, som jeg 
skriver om ovenfor, er netop denne uge i januar en god mulighed for både stilhed og for 
at deltage i det dybe og glædesfyldte indre arbejde, som hver aften i bønsugen udspiller 
sig i Assisis forskellige kirker. 
 
Askeonsdag og forberedelse til påsken 
Onsdag, d. 6. februar, var atter en særlig dag i Assisi, som især jer, der deltager i ASSISI 
MISSION’s kommende påskeretræte nok vil have glæde af at være bevidste om. Dagen 
markerede begyndelsen på de 40 dages faste op til Palmesøndag - den vigtigste faste- og 
forberedelsestid i den kristne kirke. Dagen kaldes askeonsdag. De olivengrene, som 
under palmesøndags højmesse sidste år blev velsignede som et symbol på Jesu 
glædesfyldte indtog i Jerusalem, har vi siden haft i vore respektive hjem. For nogle dage 
siden blev de samlet sammen og brændt til aske til brug for askeonsdags særlige 
andagt. Under messer i alle Assisis kirker med præsterne klædt i bodens farve lilla blev 
asken særskilt velsignet med bønner og indviet vand. Efter kommunionen (nadveren) 
blev vi alle tildelt askekorset ved at hovedcelebranten med den indviede aske tegnede et 
kors i issen eller panden på os som hjælp til en dybere forberedelse og overgivelse til 
påskens indre mysterium, der i Assisi folder sig så uendeligt dybt, smukt og inderligt ud 
under intens levendegørelse fra ”the Spirit of Assisi”.  
 

 
Første højmesse under fasten i Basilica di San Francesco februar 2008 - 

meditation efter kommunionen 
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Om fastetiden sagde Pater Mizzi her i eftermiddags: ”During Lent and Easter we share 
the passion of Christ and are preparing for the joy of Resurrection. Lent is a special time 
for prayer and penance for the inner purification leading to the resurrection. We start a 
pilgrimage with Jesus consisting of solitude, more silence and feeling closer to God. 
Jesus was tempted by the devil, and he showed us that we must resist, because God will 
always give us the strength. God is stronger than the devil. Jesus showed us how to 
behave in our lives. We have moments of joy, moments of suffering and moments of 
temptation. But if we have faith, prayer and love, God will help us to overcome all 
problems. In other words Jesus wanted to show us what to do when we go through such a 
process not only of joy but also of suffering and temptation. With his help we will 
overcome and have victory. Jesus’ time in the desert was a time of purification through 
fasting and prayer. We can all follow Jesus in his example.” 
 

 
Pater Mizzi i kapellet ”Muro Rupto” under messe for dansk gruppe i september 2007 

 
Askeonsdag og påskens indre forberedelses- og renselsestid betyder meget for mig. Jeg 
ser den som en årligt tilbagevendende unik periode og gave med forberedelse til en form 
for død- og genfødselsproces, der kulminerer under den hellige uge, hvor vi ledes så 
inderligt i fodsporene på Jesus 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. Mit fokus under fasten er år for år et ønske om større ydmyghed og 
gennemsigtighed i personligheden, en bestræbelse og langvarig proces vi jo alle som 
åndeligt søgende mennesker deler med hinanden. I denne bestræbelse har jeg ofte Paulus’ 
ord til Galaterne i mine tanker og hjerte: ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i 
mig.” (Gal. 2, 20). 
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Lige meget hvor vi befinder os i denne 40 dages forberedelses- og renselsestid, har vi 
selvsagt mulighed for at være bevidste om de indre overgivelsesprocesser, som sjælen 
søger at fremme. Vi kan i vor personlighed gå mere bevidst med i processerne, og 
eksempelvis afsætte tid til selviagttagelse, refleksion, stilhed og meditation. Ganske 
mange åndeligt søgende mennesker oplever i tiden op til og i løbet af påsken friktion, 
tyngde, træthed, sorg og andre smertelige tilstande, uden at der umiddelbart synes at være 
en for den personlige dagsbevidsthed indlysende grund til det. Så kan det være gamle, 
mere ubevidste astrale og mentale lag, der er på vej til en forvandling, ligesom mange af 
os – bevidst eller ubevidst – er koblet ind i et kollektiv indre arbejde, hvor vi er 
instrumenter for Gudsrigets arbejde med at vække flere og flere af vore brødre- og søstre 
til de levendegørelser, der gør det indre påskemysterium til en selvoplevet erfaring. Når 
vi husker på, at vor tyngde, smerte, ensomhed etc. er til gavn for en større helhed, så er 
det kors, som Kristus kalder os til at bære, ikke mere så tungt. Jesu’ lære ifølge Matthæus 
bliver til en indre erfaring: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge 
byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og 
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er 
let.” (Matt. 11, 25-30) 
  
Franciskanerordenen gennemlever i vor tid primært fasteperioden på et spirituelt plan og 
således ikke med fokus på de ganske radikale fysiske afkald og bodsgerninger, som 
prægede mange århundreders munke- og nonneordener. Dog er der stadigvæk nogen 
opmærksomhed også på de fysiske afkald. Således søges det bl.a. at undgå 
mellemmåltider, søde sager, vin, kaffe, etc., ligesom der kan være andre fysiske og 
følelsesmæssige behov, den enkelte bror og søster også har sit fokus på. På klostrene er 
aftensmaden særdeles beskeden, og mange af de unge brødre og søstre faster lejlighedsvis 
under disse 40 dage og i hvert fald hver fredag. Det spirituelle element af fasten fylder 
dog i dag mest, hvor tidebønnerne og messerne er præget af processerne som led i en 
dybere overgivelse til at tage vort kors op og følge Kristus.  I denne spirituelle 
overgivelse vælger mange selviagttagelse med fokus på et område i personligheden, der 
er mindre i samklang med idealerne fra Frans og Klara.  
 
Fastetidens dybe spirituelle praksis med bønner, meditation og messer i Assisi hjælper os 
igennem de 40 dage til hjerternes åbenhed for modtagelsen af det indre 
Kristusmysterium. Ikke mindst de 5 andagter hver fredag aften i fastetiden op til 
langfredag er meget smukke og dybe som hjælp til en indkobling i Kristi offer og den 
medlidende Kristuskærlighed, der åbner de tunge smertelag for opstandelsens ekstatiske 
glæde. I Frans' gravkirke ihukommes Kristi lidelse og offer - symboliseret ved et specielt 
kors med tornekronen, sværdet og hammeren, der naglede Jesus til korset - ved særlige 
bønner, uendeligt smuk vekselsang mellem munke, nonner og menighed, 
evangelielæsning, prædiken samt en procession med korset, der til slut bruges til en 
velsignelse. Under denne velsignelse synger vi nok omkring 200 munke, nonner, 
lægsøstre og lægbrødre med stor inderlighed en særlig franciskansk hymne ”Corda Pia”, 
som handler om, hvordan vore hjerter antændes og opflammes, når vi fejrer 
stigmatiseringen af Frans, som udtryk for hans sammensmeltning med Kristi 
stigmatisering og offer. Omkvædet i hymnen er: ”Corda Pia inflammantur dum Francisi 
celebrantur stigmatum insignia” (Spirituelle hjerter bryder i brand, når Frans’ berømte 
stigmater fejres). 
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Fredagsandagt med ære af korset i Basilica di San Francesco under fastetiden 2007 - 

hovedcelebranten står med det særlige kors 
 
En anden særlig forberedelse til påsken, som kaldes ”Adorazione delle quarant’ore” (de 
40 timers tilbedelse), afholdes hver aften i fastetidens 40 dage. Kristus som det hellige 
sakramente (det brød, der er forvandlet til Kristi legeme) bæres rundt i hele Assisi, hvor 
det æres med bønner, vekselsang og meditation i Assisis forskellige kirker, og således i 
alt 40 timer. Sidste år deltog jeg i bl.a. i Klarissernes ”Adorazione delle quarant’ore”. Da 
jeg en aften sad i meditation i Klarissernes kloster ”San Quirico”, var jeg igen dybt 
berørt over den store åndelige bevågenhed, der tydeligvis er til stede omkring 
Klarisserne. Gudsrigets indstrømning af medfølende, sammensmeltende kærlighed, fred 
og glæde var så kraftfuld, at jeg igen reflekterede over Klarissernes vigtige medvirken til, 
at ”the Spirit of Assisi” kan vække, berøre, believe, forløse og forvandle så mange 
hjerter. I næsten 800 år har tusinder af Klarisser i Assisi ofret et normalt, aktivt og 
udadvendt liv for et liv i afsondrethed i en permanent indre bøns- og meditationspraksis 
som en hjælp til Jorden og Menneskeheden. Hvor er det en gave! Klarissernes ”San 
Quirico” kloster i Assisi er et af de klostre, hvor de unge Klarisser trænes til en fuld 
optagelse i ordenen, og den aften, hvor jeg deltog i den særlige fastevesper, var der 18 
Klarisser til stede i det lille kapel – de fleste af dem smukke unge kvinder. På trods af 
deres offer, er de alle milde, smilende og helt tydeligt fyldt af den glæde, der kommer af 
en absorbering ind i et levende Gudsnærvær i hjerterne.  
 
Som en forberedelse af din indre påske, kan du måske have glæde af at læse mere om 
fastetiden og påsken i følgende tidligere numre af ASSISI-NYT, som findes på 
hjemmesiden under nyhedsbreve og arkiv: 
 
April/Maj 2006 (påsken) 
Marts 2006 (fastetiden) 



 9 

April 2005 (påsken, især dette har en længere beskrivelse) 
Marts 2005 (fastetiden) 
 
Samt om Klarisserne i: 
Januar 2006 om de kontemplative nonner i Assisi 
Februar 2007 om Assisi under 2. Verdenskrig, hvor Klarisserne i ”San Quirico” 
spillede en betydelig rolle. 
 

 
Nogle af Klarisserne i kapellet i deres kloster ”San Quirico” i Assisi,  

 under ”Adorazione delle quarant’ore” i 2007 
 

Inspiration for 2008 
Traditionen tro var min formiddag på årets første dag helliget den inspiration, som jeg 
hvert år beder om at måtte modtage for det nye år. Der kom straks en stærk 
inspirationsstrøm tilstede, der søgte at indprente i min bevidsthed de forståelser, som det 
ville være gavnligt at gå ind i det nye år med. Inspirationen var en stor og glædelig 
overraskelse for mig, og da den er så løfterig og opmuntrende i forhold til 
Menneskeheden og alle os, der deler de indimellem vanskelige vilkår med at være tjenere 
af højere idealer, deler jeg hermed en lille, men vigtig del af inspirationen med alle jer 
læsere af ASSISI-NYT. Medlemmer af ASSISI MISISON har allerede modtaget større 
uddrag af inspirationen i ASSISI MISSION NYT nr. 1, men dette mindre uddrag kan vel 
nok være gavnligt for os alle at få gentaget: 
 
”Det vises, at 2007 har været et år med megen friktion, megen lidelse masser af steder på 
Jorden og hos lysarbejdere generelt. Masser af lysarbejdere har været præget af nogle 
svære processer i 2007. Nu er det som om, at det nye år betyder en ændring, et skift, 
således at 2008 vil opleves som mindre friktionsfyldt, mindre lidelsesfyldt for den enkelte 
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lysarbejder. Det er som om, at dybere potentialer får lov at folde sig ud i 2008. Det vises, 
at det bliver et år, der generelt giver mere forhåbning, mere trøst og gå-på-mod for 
lysarbejdere. Det bliver lettere i 2008 at være disse fødselshjælpere omkring Jorden. Jeg 
ser, hvordan kæden af lysarbejdere er forstærket – hvordan det indre netværk er 
forstærket – hvordan Gudsrigets strømme flyder i dette netværk. Det flyder mere 
uhindret. Det er som om, at alle lysarbejdere kan rejse sig og sige ”JA”. Det vil også 
hjælpe til en dybere dedikation i et sådant år, hvor friktionen og lidelsen er mindre. Det 
vil hjælpe til entusiasme, idealisme og til et dybere arbejde for at formidle de strømme, 
der vil forvandle Jorden og Menneskeheden.  
 
Det er et budskab til alle lysarbejdere i 2008: ”Fat mod. Stå fast. Favn. Vær bevidst om, 
hvor vigtigt dit indre arbejde er!” 
 
Igen ser jeg netværket af lysarbejdere og fødselshjælpere omkring Jorden. Jeg ser, hvor 
smukt et indre samarbejde, der er mellem alle disse lysarbejdere og de indre riger. Et 
uendeligt smukt billede af, hvordan de indre og de ydre fødselshjælpere er gået ind i et 
nyt niveau af guddommeligt samarbejde. Hvordan netværket er styrket. Hvordan alle 
Gudsrigets kvaliteter og frekvenser strømmer gennem dette netværk. Dette er virkeligt et 
opråb til alle lysarbejdere og fødselshjælpere, der er inkarneret: ”Vi er med jer. Det 
nytter. I år 2008 vil I mærke dybere den forskel, som I er med til at gøre”. 
 
Jeg ser det også som om, at der kommer en tak fra Gudsriget for det vedholdende 
arbejde, som alle de inkarnerede fødselshjælpere har givet. En tak for, at vi har holdt ud i 
de vanskelige foregående år, især 2007. 
 
Det er som om, at Gudsriget i år 2008 kommer væsentligt tættere på Menneskeheden. Det 
er som om, at der er sket nogle gennembrud, der gør, at sammensmeltningen med 
Gudsriget kan fremmes, kan accelerere i 2008. Jeg ser det som om, at Jordens grale – de 
forskellige fokuspunkter – de dybe grale, der er omkring Jorden og i Jorden ligesom 
favner hele Jorden i år. De bliver væsentligt intensiverede, væsentligt forstærkede. Det er 
som om, at der i disse grale flyder de frekvenser og strømme fra Gudsriget, der gør, at 
hele Jorden favnes.  
 
Jeg ser dette Herrens år – Herrens og Marias år – som en glædens år. Et år, hvor større 
dele af Menneskeheden får lov – begynder at mærke frugterne af den lidelse og friktion, 
de er gået igennem. Det bliver på den måde en form for hvile-år, hvor mod, styrke, 
fortrøstning, håb, grundfælder sig endnu dybere i trætte mennesker og i vehikler, der er 
trætte. Det er ligesom, at overskriften på 2008 er forhåbningens år – forhåbningens og 
glædens år for masser, masser af mennesker”. 
 
Forhåbentligt vil inspirationen være med til at give jer hver især den glæde, det håb, den 
fortrøstning, det gå-på-mod, som gør, at vi alle med ”oprejst pande” og fulde af 
entusiasme og idealisme kan fortsætte vort virke i 2008. 
 
ASSISI MISSION’s kursusaktiviteter 
Retræter i Assisi i 2008 
Årets første retræte i Assisi, den 10 dages påskeretræte (d. 14.-24. marts) står snart for 
døren, og jeg ser meget frem til denne dybe uge, hvor der er så stor en åndelig hjælp til 
overgivelsesprocesserne og til, at Kristus fødes i hjerter og indre legemer på stadigt 
dybere niveauer – individuelt og kollektivt. Der er fortsat mulighed for 2 billige 
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flybilletter med Air One til denne retræte med plads på klosteret. Er du en af dem, der af 
sjælen ”kaldes” til Assisi i denne dybe uge, er du velkommen til at henvende dig til mig 
hurtigst muligt. Billetterne kan evt. også købes af pilgrimme, der ønsker egenfordybelse i 
Rom, Assisi eller andre steder i det forårsprægede Italien, og er dermed et godt tilbud i 
den dyre påskerejsetid. 
 
Link til brochuren for påskeretræten er: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008paaskekursus.pdf 
 
Ellers er det primært tilmeldinger til pinseretræten (d. 4.-12. maj), der står for døren lige 
nu. Vil du være sikker på den billige flybillet med Air One samt en plads på klosteret, er 
tilmeldingsfristen d. 1. marts.  
 
Link til brochuren for pinseretræten er: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008pinsekursus.pdf 
 
En særlig invitation til pinseretræten er netop udsendt, og har du den ikke set den, er du 
velkommen til at kontakte mig. 
 

 
Pinseretræte 2007  

I søjlegangene på Sacro Convento efter foredrag af Pater Guglielmo Spirito 
 
Jeg har benyttet den stille tid i Assisi til bl.a. at få færdiggjort brochurer for retræterne i 
september, oktober og december. Brochurerne vil snarest muligt blive publiceret på 
hjemmesiden, der så indeholder brochurer for alle de retræter, som ASSISI MISSION 
tilbyder i Assisi i 2008. Vil du gerne se en eller flere af disse brochurer nu, kan du 
kontakte mig, og vil jeg fremsende dem. 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008paaskekursus.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008pinsekursus.pdf�
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Fortsætterkursus i den kristne mystik 
Efter en pause i 2007 er det med særlig glæde, at ASSISI MISSION i samarbejde med 
Det Gylne Hjerte (www.detgylnehjerte.no) i Norge kan tilbyde et fortsætterkursus, hvor 
fokus vil være den franciskanske mystik (d. 16.-23. oktober 2008). For de af jer tidligere 
deltagere på ASSISI MISSION’s kurser, der har en længsel efter en dybere absorbering 
ind i ”the Spirit of Assisi” som en hjælp til at gå i nogle af de store franciskanske 
mystikers spor med vækkelse og levendegørelse af egne ”mystiker-potentialer”, er denne 
retræte således en mulighed. Se hjemmesiden, hvor brochuren snart publiceres tillige med 
brochurerne for de 2 sidste retræter i september og december 2008. Vil du gerne se en 
eller flere af disse brochurer allerede nu, kan du kontakte mig, og vil jeg fremsende dem. 
 
Læg mærke til, at fortsætterkurset i den franciskanske mystik tilbydes fra torsdag d. 16. 
oktober til torsdag d. 23. oktober 2008, og dermed på ændrede datoer end den 
kursusoversigt, der ligger på hjemmesiden lige nu. Hjemmesiden ændres snarest. 
 
Aktiviteter i Danmark 
Klara-dagen i Charlottenlund 
Det glæder mig meget, at så mange har følt sig kaldet til at deltage i en workshop, hvor 
hovedfokus er Klara af Assisi inkl. den hjælp, som vi i dag kan modtage fra hende. Klara-
dagen i Charlottenlund, d. 1. marts er næsten fuldbooket – i skrivende stund er der kun 1-
2 pladser tilbage. Der kan være en mulighed for, at jeg gentager kurset søndag d. 2. marts, 
så føler du også Klaras kald, så kontakt mig senest 20. februar. Hvis der ikke er plads d. 
1. marts, kan du komme på venteliste samt liste over et muligt kursus i Charlottenlund d. 
2. marts. 
 
Link til brochuren for Klara-dagen er: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008klaradag.pdf 
 
Forhåbentligt kan ASSISI MISSION senere i 2008 tilbyde denne Klaradag i Jylland og 
Norge også. De sidste par år har tydeligt vist, at flere og flere åndeligt søgende 
mennesker mærker en særlig indre forbindelse til Klara, der gør, at hun kommer nærmere 
og nærmere med sin smukke levendegørelse. 
 
Assisi-dag i Aarhus 
Søndag, d. 8. juni 2008, afholdes ASSISI MISSION’s årlige generalforsamling, hvortil 
alle medlemmer af foreningen indbydes særskilt i maj måned. Men allerede nu kan du 
som medlem sætte kryds ved datoen, hvis du har lyst til at deltage. Vi regner med, at 
generalforsamlingen afholdes i tidsrummet kl. 9.30 - ca. 10.30, for fra kl. 11.00 tilbyder 
ASSISI MISSION en workshop, hvor alle er velkomne, nemlig: 
 
Marias og Helligåndens virke via ”The Spirit of Assisi” 
Søndag, d. 8. juni kl. 11-18 i Lysets Hus i Aarhus 
 
Invitationen til workshoppen vil snarest muligt blive publiceret på hjemmesiden, og jeg 
vedhæfter den også dette nyhedsbrev som en word-fil, hvis du gerne vil se den allerede 
nu. 
 

http://www.detgylnehjerte.no/�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008klaradag.pdf�
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Frans og Klara som pionerer for ”the Spirit of Assisi” 

 
Foreningen ASSISI MISSION 
Når jeg reflekterer over foreningen er det med stor glæde og taknemmelighed over, at 
stiftelsen af denne idealistiske, non-profit forening betyder så meget for det indre og ydre 
arbejde med at fremme Menneskehedens enhed via ”the Spirit of Assisi”, som er 
foreningens hovedformål. Der går heller ikke en dag, hvor Pater Mizzi ikke taler om 
foreningen, og det er tydeligt, at også for ham er den et instrument, hvor ”the Spirit of 
Assisi” vibrerer særligt intenst. Vi glæder os over, at så mange i Danmark og Norge har 
følt sig kaldet til at knytte sig dybere ind i Assisis ånd ved at indtræde som medlem af 
foreningen. I skrivende stund er vi næsten 100 medlemmer, og enhver af os er et vigtigt 
instrument i det arbejde, som Gudsriget har kunnet intensivere efter, at endnu en kanal i 
form af foreningen er åbnet. 
 
For at give flere af jer læsere af ASSISI-NYT, der føler for og kan støtte foreningens 
formål, mulighed for at knytte jer dybere ind i ”the Spirit of Assisi”, fremsendes en 
opdateret invitation til jer alle som en særskilt mail, der følger efter denne mail. 
 
Nye medlemmer vil også modtage et særligt velkomstbrev skrevet af Pater Mizzi og mig 
samt det særlige, dybere nyhedsbrev, ASSISI MISSION NYT, som for første gang blev 
udsendt i begyndelsen af januar måned, og som løbende vil blive udsendt til medlemmer. 
 
Smukke billeder fra Assisi 
ASSISI MISSION’s samarbejdspartner i Norge, Det Gylne Hjerte v/Arvid M. Karlsen og 
Susanne Hansen, har på hjemmesiden publiceret flere smukke fotos fra retræten i oktober 
2007, som var en gruppe skandinaviske søstre og brødre. 
 
Har du lyst til at kigge smukke billeder fra Assisi og La Verna, er linket til Det Gyldne 
Hjertes hjemmeside: 
 
http://www.detgylnehjerte.no/ 
 
På forsiden – i højre side – er der et link: Bilder Assisi 2007, som kobler dig ind på den 
smukke billedserie. 
 

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

http://www.detgylnehjerte.no/�
http://www.detgylnehjerte.no/assisi_2007.htm�
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Som jeg skrev lidt om i sidste nyhedsbrev har både Pater Mizzi og jeg siden december 
gennemgået nogle dybe processer, både fysisk men også – som det jo altid viser sig at 
være - spirituelt. Min meget vellykkede operation i januar er veloverstået, og den fysiske 
healing skrider virkeligt godt frem. Fra midten af december var Pater Mizzi på et længere 
ophold på sygehuset. I begyndelsen af januar kom han tilbage til sit dejlige værelse på 
Sacro Convento. Kvinder har normalt ikke adgang til munkenes klausur og private liv, 
men der er naturligvis nu gjort en undtagelse, og jeg besøger derfor Pater Mizzi hver 
eftermiddag og aften, således at jeg kan hjælpe, og vi fortsat kan arbejde – med mig på 
computeren. 
 
Pater Mizzi sender sine hjertelige hilsner til jer alle med disse ord: ”I feel much better, 
and I am very grateful for the help I receive from the hospital, the doctors and nurses, 
and for the help and love of the brothers and Bente. I believe very strongly that this time 
of suffering is a very strong means of purification, and I offer my suffering for other 
people’s suffering. I feel very close to God. Thank you for your concern and prayers. 
Please continue to keep me in your prayers”. 
 
En bror fra Sydkorea, Fr. Tobia Kim, er netop kommet til Sacro Convento, hvor han skal 
tjene i en årrække. I 1993 var Pater Mizzi på en af sine mange rejser rundt i Asien, og ved 
denne lejlighed opholdt han sig også i Sydkorea for at give brødrene foredrag om sine 
økumeniske og interreligiøse aktiviteter. Fr. Tobia var mellem de brødre, der overværede 
Pater Mizzis undervisning. Fr. Tobia kom for et par dage siden på besøg i Pater Mizzis 
værelse, og efterfølgende skrev han følgende lille, smukke skrift til Pater Mizzi, som jeg 
gengiver med Pater Mizzis tilladelse (skriftet har jeg oversat fra italiensk): 
 

”Efter frokost, tog en bror ved navn Lazzaro den forberedte frokost, idet han 
sagde: ”Det er til Mizzi, Mizzi”. Jeg hørte det, men navnet var lige da røget ud af min 
hukommelse. 

Først 11 dage senere trådte jeg ind i hans værelse. Det var første gang, jeg 
besøgte ham, og da jeg nærmede mig, fik jeg øje på billederne på væggen. Jeg gav mig til 
at græde og sagde: ”Jeg er ked af det, Fader!”. Han sagde til mig: ”Hvad hedder du?”. 
”Fr. Tobia fra Korea.” 

Pater Mizzi er i sandhed en Fader, en Franciskaner, som forkynder freden for 
hele verden ved at ofre sit eget liv. Han har mødt mange statsledere, repræsentanter fra 
diverse religioner, og alt dette for at skabe enhed i Kirken. 

Nu er han syg, fordi han er blevet opereret 4 gange, og for tiden er han i sin 
sygeseng. Jeg sagde: ”Undskyld, at jeg kommer så sent for at se til dig, men jeg beder for 
dig!” Han svarede mig: ”Jeg ofrer min lidelse for dig”. 
 Min sjæl blev meget bedrøvet. 

Jeg så igen på alle billederne og husker hans besøg rundt om på jorden. 
Fr. Lazzaro sagde: ”Denne bror frelser os andre brødre. Nu er han her, fordi de 

på hospitalet ikke kan gøre mere, end de allerede gør.”  
Derfor beder jeg for ham, og for at Herren ikke lader ham lide for meget. Jeg vil 

besøge ham igen. Han er født på Malta, den lille ø.” 
 
Jeg har ikke tidligere været så tæt på de andre brødre på Sacro Convento, at jeg er 
kommet i deres klausur og dermed været en del af deres private liv - kun i refektoriet til 
de mange middage, jeg gennem årene har deltaget i. Nu hvor også denne dør har åbnet 
sig, glæder det mig inderligt at opleve deres store broder-kærlighed til hinanden, deres 
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glæde, deres venskab og trofasthed, deres omsorg og ønske om at hjælpe. Det er så 
sandelig et hjerternes fællesskab grundlagt på de idealer fra Frans, som de søger at 
efterleve. Mig kalder de deres søster i hjertet og i Kristus, og jeg betragter dem 
naturligvis på samme måde. Jeg må sige, at min respekt og kærlighed til 
Franciskanerordenen ikke er blevet mindre – tværtimod – efter disse nye erfaringer. 
 
Med ønsket om en inderlig og dyb fastetid og påskefejring for jer alle og hele 
Menneskeheden sender vi de kærligste hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
   
Bente 
 
 
 

 
Et sjældent foto fra klausuren i Sacro Convento - 

korridoren med nogle af munkenes værelser – døren til venstre er til Pater Mizzis værelse. 
De to franciskanersøstre var med mig på vej til et besøg hos Pater Mizzi 
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