Messe i Skanderborg, Danmark, i november 2007

Assisi, d. 4. marts 2008
Kæreste Assisi-venner.
Det er med dyb sorg, at jeg må fortælle jer, at Pater Mizzi gik over mandag morgen d. 3.
marts.
Som I ved, har han været syg i ganske mange år, hvor han gennemgik den ene store
operation efter den anden med efterfølgende medicinsk behandling. På grund af sit
brændende engagement for at sprede "the Spirit of Assisi" evnede han alligevel at
arbejde næsten til det sidste. Vi var på rejse i Danmark og Norge så sent som i november
sidste år, ligesom han deltog i det kursus, som ASSISI MISSION afholdt i december
måned. Også under det efterfølgende sengeleje var hans tanker omkring den
kærlighedsmission, som han så utrætteligt virkede for i hele sin inkarnation. Vor sidste
samtale om den interreligiøse dialogmission og CEFID fandt sted så sent som sidste
mandag, dagen før jeg rejste til Danmark for at holde kursus om Klara. Som altid bad han
mig - lige før jeg rejste - hjerteligt hilse alle venner af ASSISI MISSION, som jeg mødte
i Danmark. Ved denne lejlighed lovede jeg ham at fortsætte missionen ved at gøre mit

bedste for at være et af de instrumenter "the Spirit of Assisi" fortsat kan arbejde
igennem. Jeg har tillid til, at også I deler et sådant ønske, og jeg ved, at Pater Mizzi vil
være med os alle fra de indre planer i vores fortsatte arbejde for Gud.
Jeg har erfaret, hvor dybt og uudsletteligt et indtryk han gjorde på alle de mennesker, som
jeg oplevede ham i kontakt med gennem de godt 6 år, vi arbejdede sammen. Og jeg ved
fra nok tusinder af breve, e-mails, telefonsamtaler og møder med mennesker i og uden for
Assisi i disse 6 år, at der er uendeligt mange mennesker, der nu går ind i en sorgproces
over at have mistet en hjerteven.
Må denne sorg åbne alles hjerter dybere mod den uendeligt smukke kilde af Guds
medfølende kærlighed, som Pater Mizzi virkede i, og som han en gang udtrykte som
"Gud elsker dig. Ikke fordi du er god, men fordi Han er det". Altid talte han om broder/søsterskab og kærlighed som det eneste væsentlige, ofte med ordene "det handler bare
om at elske". Dette var nogle af de sidste ord, jeg hørte ham udtale.
Må vor smerte og sorg over, at Pater Mizzi nu ikke mere er til stede rent fysisk blandt os,
også være iblandet en dyb taknemmelighed over, at vi fik lov til at kende ham og at gå et
stykke af vejen mod Gud sammen med ham.
Og må sorgen også være præget af stor glæde over, at Pater Mizzi nu er på vej mod de
guddommelige riger af uendelig kærlighed og visdom, hvorfra han fortsat vil virke som
en stor og trofast discipel af Jesus og Frans.
Essensen i Pater Mizzis liv og engagement kan måske udtrykkes i følgende ord fra Paulus
i hans brev til Filipperne: "Og for at jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse og
fællesskabet med ham i hans lidelser, så jeg bliver lig ham i hans død". (Fil. 3, 10).
Pater Mizzis begravelse finder sted allerede i morgen onsdag, d. 5. marts, kl. 15.00 fra
Basilica di San Francesco, underkirken. Vi har alle mulighed for at være til stede - om
end ikke rent fysisk så på de indre planer - og deltage i hjælpen til Pater Mizzis fortsatte
åndelige rejse, og til at "the Spirit of Assisi" bliver nedfældet endnu dybere til gavn for
jorden og menneskeheden. Helt i Pater Mizzis ånd foregår begravelsen på et unikt
tidspunkt, nemlig for en stor hindufejring i Indien, der tager sin begyndelse på akkurat
samme tid, hvor de mange indiske religiøse ledere og venner vil mindes Pater Mizzi. Jeg
har også netop modtaget en hilsen fra en af de Buddhist-organisationer i Japan, som stod
hans hjerte særligt nær. D. 5. marts er stiftelsesdagen for Rissho Kosei-kai, og i morgen
markeres 70 års jubilæet, hvor også Pater Mizzi vil blive mindet. En af de nuværende
ledere i organisationen skriver til mig, at de er sikre på, at stifteren Niwano og Pater
Mizzi mødes i himlen netop denne dag..
Kærlige hilsner med fred og alt godt fra Assisi
Bente
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