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Kæreste Assisi-venner. 
 
Nu har foråret for alvor meldt sin ankomst til Umbrien. Solen skinner fra den klare blå 
himmel her i de første aprildage, hvor temperaturen om dagen når op på 20 grader. 
Forsytiaen og andre tidligt blomstrende buske og træer er næsten afblomstret, mens 
alverdens smukke grønne nuancer folder sig ud i buske og træer og på markerne. De 
grønne arealer prydes af millioner af småblomster i gult, rødt, blåt, lilla og hvidt, mens 
fuglene kvidrer som i en intens glæde over, at lyset nu for alvor er vendt tilbage til vor 
nordlige halvkugle. Ligesom i Skandinavien har vi efter den tørre og lune februar måned 
oplevet vinterens sidste krampetrækninger i marts måned, hvor der lå meget sne på 
toppen af bjergene, der omkranser den store Spoletodal. På de lavere niveauer fik vi 
lykkeligvis i marts måned en del af den regn, som er så tiltrængt til den tørre sommer og 
til den vandmangel, vi generelt oplever i Italien. 
 
Livet i Assisi 
Med forårets ankomst er også det ydre liv for alvor vendt tilbage til Assisi. Foruden 
pilgrimme fra alle kontinenter ser vi i marts og april som sædvanligt i gadebilledet 
grupper af italienske skolebørn og unge studerende, der sammen med deres lærere er på 
tur til Assisi. Selvom det naturligvis foregår under den ganske højrøstede iver og glæde, 
som børn og unge deler med hinanden, er det alligevel med glæde, at jeg år efter år 
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oplever disse tusinder af børn og unge i Assisi, mens jeg reflekterer over, hvad deres 
ophold i den intenst vibrerende hellige by mon kommer til at betyde for deres udvikling. 
Jeg er vis på, at der afsættes ”spor” i alle disse unge mennesker, også når de møder 
franciskanerbrødrene og –søstrene og hører om Frans og Klaras liv. Selvom Assisi er en 
meget lille by med under 1.000 fastboende mennesker, har vi flere skoler spændende fra 
de mindste klasser til de større gymnasielignende klasser, ligesom vi har en teknisk skole 
og et teologisk fakultet på Sacro Convento med tilhørende præsteseminarer. Hundreder af 
børn og unge fra store dele af oplandet bringes hver dag til disse skoler, så selvom Assisi 
i sin sammensætning af faste beboere er stærkt præget af munke, nonner og familier uden 
børn, summer det af ungt liv overalt i skolerne. Når jeg passerer en skole, tænker jeg tit 
på, hvor stor en gave det er for disse børns og unge menneskers udvikling og uddannelse, 
at de dagligt næres af ”the Spirit of Assisi”. 
 
Fest for Klara 
Søndag d. 17. februar var igen en særlig religiøs festdag i Assisi, hvor det blev fejret, at 
det i år er 50 år siden, at Klara blev udnævnt som skytshelgen for fjernsynet - det 
massekommunikationsmiddel der netop havde set dagens lys i 1950’erne. Man kan synes, 
at det er et noget besynderligt hverv for Klara, men det har sin helt særegne og meget 
søde historie, som hermed genfortælles i Pater Mizzis ord: 
 
”I 1252 – kun 8 måneder før sin død – fik Klara en af de visioner, som der var utallige af 
i hendes liv. De Klarisser, der boede sammen med Klara i San Damiano, levede i total 
klausur, dvs. isoleret fra omverdenen, og de kom derfor aldrig ud af klosteret. Der blev 
dog gjort én undtagelse, nemlig julenat, hvor Klarisserne gik ud for at deltage i 
midnatsmessen i Basilica di San Francesco (Frans’ gravkirke), som stod færdig ca. år 
1230. Klarisserne så naturligvis frem til denne særlige messe, men i 1252 havde Klara 
ikke mulighed for selv at deltage, fordi hun var for syg og afkræftet. Hun sendte derfor 
sine spirituelle døtre af sted alene. Efter messen kom de glædesstrålende tilbage til 
Klaras leje i sovesalen på klosteret for at fortælle deres elskede moder om den smukke 
messe. Men til alles store overraskelse kunne Klara selv fortælle alt om messen – alle 
dens detaljer med salmer, prædiken osv., og hun oplevede endda, at Maria, Josef og det 
lille Jesusbarn i krybben manifesterede sig for hende. I denne vision havde Klara deltaget 
i messen, på trods af, at hendes fysiske legeme befandt sig i San Damiano. I 1252 – ca. 
800 år før fjernsynet blev opfundet - så Klara således allerede tv!” 
 
Dette er grunden til, at Klara i 1958 af pave Pius XII blev udråbt til skytshelgen for 
fjernsynet. Klara er herudover skytshelgen for bl.a. Assisi og Klarisserne, glasmestre, 
glasmalere, syersker, broderersker samt mod feber og øjenlidelser. 
 
50-års jubilæet for Klaras beskyttelse af fjernsynet blev fejret på behørig vis i Assisi med 
prominente repræsentanter fra TV, det politiske liv samt Den Katolske Kirke, som sendte 
nr. 2 i det pavelige hierarki, statssekretæren Tarcisio Bertone. Om formiddagen var der en 
særlig fest-højmesse i Basilica di Santa Chiara, hvor Tarcisio Bertone var hovedcelebrant. 
Frokosten blev indtaget i refektoriet på Sacro Convento, der til lejligheden var pyntet 
med både det italienske flag samt det gule/hvide flag for Vatikanstaten. Opbuddet af 
politi og sikkerhedsvagter var stort. Jeg talte ikke mindre end 20 af disse særlige biler på 
pladsen foran Basilikaen, og mange anonyme sikkerhedsvagter fulgte de prominente 
gæster overalt. Altid er det i fredens by Assisi et syn, som jeg forundres og reflekterer 
over. Efter frokosten havde Tarcisio Bertone ønsket en vesper (aftenbønner) ved Frans’ 
grav, og derfor blev krypten undtagelsesvist lukket i den time, hvor vesperen foregik. 
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Foruden kardinalen, hans hjælpepræster og Assisis biskop deltog vi franciskanske brødre 
og søstre i den vesper, som jeg vil huske længe - ikke mindst på grund af Bertones meget 
hjertevarme, glædesfyldte og humoristiske prædiken. Det er mig altid en glæde at opleve, 
at disse højt placerede kardinaler i det pavelige hierarki også er mennesker med 
hjertevarme, glæde og humor – og mange af dem med en dyb spiritualitet og personlig 
ydmyghed.  
 

 
Vesper ved Frans’ grav under 50-års jubilæet  

for Klaras udnævnelse til skytshelgen for fjernsynet 
Det er Kardinal Tarcisio Bertone, der knæler med lederen af Sacro Convento til venstre 

 
Dette gælder også den pavelige delegerede for Basilica di San Francesco, kardinal Attilio 
Nicora. Basilica di San Francesco er en af de 5 kirker, der hører direkte under pavestolen. 
De 4 øvrige er alle beliggende i Rom, nemlig Peterskirken, Basilica San di Giovanni in 
Laterano (Laterankirken, som er Roms domkirke), Basilica di Santa Maria Maggiore og 
Basilica di San Paolo fuori le Mura. At disse kirker er pavelige betyder bl.a., at det er 
paven selv, der bør celebrere årets store højmesser, men da han jo altså ikke kan være til 
stede i 5 kirker på én gang, har han udnævnt en stedfortræder. For Basilica di San 
Francesco er det som nævnt kardinal Attilio Nicora, som således kommer til Assisi for at 
være hovedcelebrant ved årets vigtigste messer, hvori franciskanerpræsterne naturligvis 
er medcelebranter, således at vi snildt når op på 40-50 præster under en sådan messe. 
Sidst vi så Attilio Nicora som hovedcelebrant i Basilikaen var ved påsken i både 2007 og 
2008 samt ved midnatsmessen d. 24/25. december 2007. Tidligere har jeg altid syntes, at 
det burde være franciskanerne selv – dvs. generalministeren eller lederen af Sacro 
Convento – der er hovedcelebrant ved disse store messer, men jeg har med tiden lært at 
sætte stor pris på kardinal Nicora og hans messeledelse. Han er helt tydeligt et dybt 
spirituelt menneske, og også disse messer nyder den samme intense bevågenhed fra ”the 
Spirit of Assisi”. Hans vasken fødder på 12 disciple (unge munke) under 
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skærtorsdagsmessen er meget ydmyg og inderlig, og også julenat samt her i påsken gik 
han ind i messen på en måde, der fremmede, at ”the Spirit of Assisi” blev intenst levende.  
 
Juleaften 2007 havde jeg en særlig oplevelse med kardinalen, som jeg nok ikke glemmer 
lige med det samme. Han var aftenens hovedgæst til julemiddagen i refektoriet på Sacro 
Convento, hvor jeg som eneste kvinde foruden en anden franciskansk søster deltog 
sammen med brødrene på klosteret. Under den særligt udsøgte middag i et meget smukt 
pyntet refektorium talte jeg med den polske bror Padre Stanislaw Jaromi fra missionen 
”Fred, retfærdighed og bevarelse af skabelsen”, hvor han bl.a. gav mig mange gode 
idéer til den kommende lysrejse til Polen med en gruppe. Jeg var så dybt optaget af den 
gode samtale, vi havde, at jeg ikke lagde særligt mærke til kardinalen, der naturligvis sad 
ved hovedbordet sammen med lederen af Sacro Convento og den biskop fra Angola, som 
på grund af forfølgelser i sit hjemland for tiden bor og virker på Sacro Convento. Men 
kardinal Nicora bemærkede måske mig og fik lidt at vide om, hvorfor en hvidklædt 
kvinde var til stede blandt alle de sorte/grå munke? I hvert fald kom han efter middagen 
alene hen for at hilse på mig med ordene ”Grazie” og ”Buon Natale”. Jeg blev noget 
betuttet og husker faktisk ikke hvad jeg sagde andet end ”buona festa” til denne mand, 
der med sine mere end 2 meter rager så langt over mig, at jeg må lægge nakken godt 
tilbage for at se ham i øjnene. 
  
Har du i anledning af dette særlige fokus i Assisi på Klara lyst til at læse mere om 
Klarisserne, kan du finde uddybende beskrivelser i følgende numre af ASSISI-NYT: 
 
Januar 2006 om de kontemplative nonner i Assisi. 
Februar 2007 om Assisi under 2. Verdenskrig, hvor Klarisserne i ”San Quirico” 
spillede en betydelig rolle. 
 
Klara-dagen i Charlottenlund 
Det var med en følelse af sammenhæng med det særlige 2008-fokus på Klara i Assisi, at 
jeg i slutningen af februar måned rejse til Danmark med afholdelse af en workshop om 
Klara og hendes helliggørelse via ”the Spirit of Assisi”. Selvom jeg inden afrejsen 
uopfordret havde fået inspireret, at Klara kom nærmere og forberedte sig på at ”rejse 
med” til Danmark, var det alligevel med overraskelse og stor taknemmelighed, at jeg 
erfarede, hvor kraftfuldt hun kom til stede med en strøm, der i sit centrum er brændende 
og ”lodret”, men som samtidigt fornemmes som uendeligt blid, nænsom, favnede, 
healende og dybt believende. Fra den smukke respons, som jeg har modtaget på denne 
dag med overgivelse til Klara, forstår jeg på dybere måder Klaras opgave i vor tid og den 
tilnærmelse fra hende og øvrige ”feminine” kærlighedsvæsener fra Gudsriget, som er 
under så stærk intensivering i vor tid. Hvor er det en gave med den smukke 
levendegørelse, som vi velsignes med. 
 
Påsken i Assisi 
Efter rejsen til Danmark var der kun relativ kort tid, førend ASSISI MISSION’s første 
retræte i 2008 i Assisi fandt sted, nemlig retræten med deltagelsen i påskens indre og ydre 
mysterium, som det udspiller sig hos Franciskanerne i Assisi. Igen i år var påskefejringen 
så uedeligt smuk, kraftfuld og dyb, at jeg kunne skrive side op og side ned om alle de 
meditationer, messer og øvrige bønsandagter, der ledte os fra Jesu både glædes- og 
alvorsfyldte indtog i Jerusalem palmesøndag gennem skærtorsdags indstiftelse af den 
hellige nadver og fodvaskningen af disciplene, vågen med Jesus i Gethsemane Have, 
langfredags korsfæstelse med indstrømningen af Kristi medlidende kærlighed til jublen 



 5 

og den ekstatiske glæde under opstandelsesmesserne.  Det var 3. år i træk, at ASSISI 
MISSION kunne tilbyde et påskekursus, og hver gang er det med stor glæde, mening og 
taknemmelighed, at jeg er vidne til de dybe processer hos deltagerne. Også i år fik jeg 
bekræftet tidligere års erfaringer af, at åndeligt søgende mennesker i vor tid, der føler en 
indre forbindelse til Assisi, går ind i så dyb en overgivelse i påsken, at det er som om, at 
vi går tæt i fodsporene på Jesus i hans mystiske vandring under de begivenheder og 
dramaer for næsten 2.000 år siden, som er blevet til den kristne påskefejring. Det kan 
naturligvis beskrives på mange måder, men på mig virker det som om, at 2000 års indre 
kristendom bliver så intenst levende, at det bidrager til den enkelte deltagers dybere 
overgivelse og Gudskontakt, der også indebærer forsoning, healing og tilgivelse. For at 
illustrere dette gengives hermed to af de smukke erfaringer, som deltagerne har delt med 
mig. 
 
Under påske-opholdet får en af deltagerne en kraftfuld drøm, nemlig: ”Jeg drømmer, at 
kalkmalerierne i Basilikaen med billederne fra Jesu og Frans’ liv er blevet levende, og at 
de bevæger sig af sted som "på en vej" igennem mig - fra fødderne op til hovedet. Ind i 
mellem lyser de stærke farver fra Basilikaens glasmosaikker henover hele sceneriet, fx 
stærk blå, rød, orange og lilla. Langs "vejen" popper der små gyldne træer op. Jeg 
vågner og føler, at billederne fortsætter med at vandre igennem min krop. Det er lidt 
underligt at ligge vågen og drømme videre.  Drømmen fortsætter i et stykke tid. Der er 
ingen specielle følelser, bortset fra en undren over det fænomen at være delvist med i 
drømmen fra en forgangen tid og delvis til stede her og nu i vores tid. Ja, rejsen til Assisi 
har gjort stort indtryk, og har rusket op i noget, som jeg nok ikke helt kan sætte ord på 
endnu.” 
  

 
Påskeretræten 2008 

Sister Jenny fra Sacro Convento leder vor pilgrimsvandring med stilhed og bøn.  
Målet for vandringen var klosteret i Rivotorto, det ydmyge sted, hvor Frans boede de første 3 år 

med sine brødre, og hvor han skrev sin første regel. 
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En anden deltager udtrykker det således: “Vibrationen af “the Spirit of Assisi” er uden 
tvivl blevet meget mere levende i mit hjerte under dette ophold i påsken. I går da jeg sad 
og havde en følelse af, at "det ydre menneske" var ved at gå i opløsning på mit arbejde, 
så mærkede jeg pludselig klart og tydeligt strømmen indefra, endda med duften af Assisi, 
så der var slet ikke noget at tage fejl af. Der arbejdes stadig dybt med mit hjerte, og det 
er godt. Det ser ud til, at der kommer til at følge nogle større også ydre forandringer med 
disse indre processer.”  
 
ASSISI MISSION planlægger også at tilbyde en påskeretræte i 2009.  
 
CEFID – det franciskanske center for økumenisk og interreligiøs dialog  
Søndag d. 30. marts, som var en meget smuk, solrig, varm forårsdag her i Assisi, var en 
helt speciel dag for mig, idet jeg denne dag for første gang siden 2003 vendte tilbage til 
CEFID (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo), det uendeligt smukke center, 
som Pater Mizzi stiftede i 1989 og ledede, indtil han også forlod det i begyndelsen af 
2004. Under den ledelse af centeret, som fandt sted fra efteråret 2003 til efteråret 2007, 
kom Pater Mizzi og jeg efter eget valg baseret på indre forståelser aldrig på centeret, men 
varetog alene de økumeniske og interreligiøse aktiviteter fra Sacro Convento. Det var en 
dyb smerte og et stort offer for os begge, at vi måtte opgive vort elskede CEFID, og ikke 
mindst var det svært at være vidne til, at CEFID sygnede helt hen i de efterfølgende år. 
Men naturligvis bragte vort offer noget godt med sig – ikke mindst den 
overgivelsesproces til Guds vilje, der resulterede i en dybere renselse af egoslør, samt den 
intensiverede nedfældning af den medlidende Kristuskærlighed og den Helligåndskraft, 
som nok bedst kan beskrives som offerilden. 
 
Endeligt i 2007 kom det gennembrud, som vi i disse år fra 2003 havde ventet på. I maj og 
juni 2007 afholdt Franciskanerordenen OFM Conv. generalkapitlet – det store møde, der 
afholdes hvert 6. år, hvor de overordnede forhold i ordenen drøftes og fornyelser og 
reformer besluttes. Der blev valgt en helt ny ordensledelse med Padre Marco Tasca som 
ordenens 119. efterfølger af Frans som ny øverste leder (af titel generalminister). I løbet 
af efteråret 2007 forestod ordensledelsen nogle fornyelser af flere af de missioner, som 
ordenen varetager på verdensplan. En af disse fornyelser var en omstrukturering og 
styrkelse af ledelsessekretariatet for Justice, Peace and Safeguard of Creation samt 
sekretariatet for Ecumenical and Inter-religious Dialogue. Disse to sekretariater blev 
slået sammen, og tre brødre fra henholdsvis Colombia, USA og Polen blev udnævnt som 
ledere af mission for Justice, Peace and Safeguard of Creation med nyt hovedsæde i Casa 
Kolbe i Rom. Casa Kolbe er det smukke, nyrenoverende ordenshus, der også rummer et 
museum og det værelse, hvori den store mystiker Maximilian Kolbe boede under sine 7 
års studier i Rom, og hvor han stiftede den i dag verdensomspændende spirituelle 
bevægelse med over 4 millioner medlemmer, ”Militia Immaculatae” (Marias hær), en 
bevægelse der har dedikeret sig som tjenere af Kristus gennem Maria. 
 
Samtidig med omstruktureringen af disse ledelsessekretariater udpegede ordensledelsen 
en ny leder af Pater Mizzis pionermission for økumenisk og interreligiøs dialog, nemlig 
Padre Silvestro Bejan OFM Conv. Også valget af Padre Silvestro var en stor glæde for 
mange i ordenen, ikke mindst for Pater Mizzi, der nu endeligt efter de vanskelige år 
kunne se, at hans livsværk var givet videre til en medbror, som han satte meget højt og 
nærede store forventninger til også på baggrund af de samtaler, de efterfølgende havde 
med hinanden.  
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Præster fra Den Ortodokse, Den Lutherske og Den Katolske Kirke på CEFID’s terrasse 

Det er Padre Silvestro Bejan i den franciskanske ordensdragt 
 
Padre Silvestro, som kommer fra Rumænien, men som har boet i Assisi i en årrække og 
derfor taler flydende italiensk, er en meget entusiastisk, idealistisk og arbejdsom yngre 
bror, der i sit virke har vist stort engagement for dialog, især i forhold til Den Ortodokse 
Kirke i Østeuropa. Han har for et par år siden fået godkendt sin doktordisputats inden for 
dette område, nemlig som en afhandling, der beskriver Den Ortodokse Kirkes forhold til 
Frans. Efter Pater Mizzis overgang har jeg haft flere samtaler med Padre Silvestro, hvor 
han har fortalt mig om visionerne for CEFID. En af de opgaver, som han straks har givet 
sig i lag med, er en omfattende gennemgang og katalogisering af alle Pater Mizzis fysiske 
efterladenskaber fra hans 48-årige fredsmission. Padre Silvestro kigger p.t. på de utallige 
gaver, som blev skænket Pater Mizzi fra alle verdens religioner, på Pater Mizzis flere 
hundreder smukke fotos, dokumenter, artikler, videoer, DVD’er etc. På CEFID er 
håndværkere i gang med at renovere et af de store kontorer, der skal indrettes som et 
museum for Pater Mizzis mission. Endvidere har Padre Silvestro i tankerne at udgive en 
bog med alle Pater Mizzis artikler og de foredrag, der er optaget gennem tiderne. Bogen 
bliver en samlet udgivelse på alle de 3 sprog, som Pater Mizzi talte – nemlig italiensk, 
maltesisk og engelsk, og således vil artiklerne og foredragene blive udgivet på det 
originalsprog, som det enkelte foredrag/artikel er givet/skrevet i. I denne forbindelse har 
jeg lovet, at de ca. 20 foredrag af Pater Mizzi til ASSISI MISSION’s grupper, som jeg i 
perioden 2004 – 2007 optog, overgives til Padre Silvestro, hvorefter de kommer til at 
indgå i bogen. De sidste af disse smukke og dybe foredrag renskrives p.t. af en af ASSISI 
MISSION’s bestyrelsesmedlemmer, og i juli og august går jeg i gang med den 
revidering, som Pater Mizzi ikke nåede. Denne bog på 3 sprog – eller i hvert fald dele af 
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den - vil dermed kunne læses af alle de venner og kontakter, som Pater Mizzi gjorde så 
uudsletteligt et indtryk på. 
 
Det er Padre Silvestros intention, at bogen udgives på den første festdag for Pater Mizzi, 
nemlig på 1-års dagen for hans overgang, som er en fest i Den Katolske Kirke, for nu er 
den kære afdøde jo hos Gud, hvor han/hun kan gøre meget mere gavn for os, der er 
efterladt på jorden. Det betyder, at d. 3. marts 2009 sandsynligvis bliver en meget speciel 
dag i Assisi med udgivelse af denne jubilæumsbog, og hvor der sandsynligvis også vil 
finde en særlig messe sted i Basilikaen og møde på Sacro Convento eller CEFID. Mange 
af de internationale kontakter, der var meget kede af, at de ikke havde mulighed for at nå 
til Pater Mizzis begravelse kun to dage efter hans død, får således muligheden d. 3. marts 
2009 – en dag, der uden tvivl vil blive velsignet med den samme store åndelige 
bevågenhed, som vi oplevede under begravelsen, hvor mange af deltagerne, bl.a. 
lutherske præster fra Finland og buddhister fra Japan til mig sagde, at de aldrig ville 
glemme denne begravelse, fordi den var den smukkeste, de nogensinde havde deltaget i. 
 
Det er en stor opgave, som Padre Silvestro med ildhu har kastet sig over, og foruden 
ASSISI MISSION’s støtte til Franciskanerordenens arbejde for menneskehedens enhed 
via den økumeniske og interreligiøse dialog ved under retræterne at besøge CEFID til 
meditation og foredrag, har jeg sagt ja til at give så megen støtte, som det overhovedet er 
mig muligt, til denne store opgave med indretning af museum og udgivelse af bog. Da 
Padre Silvestro indtil udgangen af januar måned 2009 også varetager sit hidtidige, 
omfattende hverv i ledelsessekretariatet for Sacro Convento, vil aktiviteterne på CEFID i 
2008 være begrænsede, og alene særlige grupper vil således i år kunne bydes velkommen. 
 

 
Den finske økumeniske gruppe i CEFID’s mødelokale 30. marts 2008 
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Økumenisk gruppe på CEFID 
Søndag d. 30. marts var altså dagen, hvor ASSISI MISSION også på et ydre plan vendte 
tilbage til CEFID. Tydeligt mærkbart var det for mig, at Pater Mizzi i sin sjæl også var 
med i sin smukke velsignelse af den åbning, der nu var sket. Sammen med Padre 
Silvestro modtog jeg en gruppe på 50 pilgrimme fra Finland. Det var en spændende 
gruppe, idet den bestod af kristne fra alle tre kristne hovedkirker, nemlig lutheranere, 
katolikker og ortodokse ledet af præster fra alle tre kirker. Efter en meget smuk, 
messende ortodoks bønsandagt i Cappella della Pace på Sacro Convento begav vi os til 
CEFID midt i byen. I CEFID’s kapel sang gruppen nye bønner, vi havde glædesfyldt 
uformel dialog om forholdet mellem kirkerne på den store terrasse med panoramaudsigt 
over Assisi, dalen og bjergene, og i CEFID’s smukke mødelokale talte Padre Silvestro 
lidt om Frans og den ”magnetisme” som han stadigvæk besidder. Det var med stor glæde, 
at jeg efter mødet vendte hjem for at reflektere over denne tilbagevenden til CEFID. Det 
næste møde på CEFID bliver over midten af april, hvor den lutheranske præst med sine 
katolske og ortodokse kolleger vender tilbage med en ny stor økumenisk gruppe fra 
Finland. 
 
ASSISI MISSION’s kursusaktiviteter 
Kommende retræter i Assisi  
Snart afholdes pinseretræten, nemlig i perioden 4.-12. maj i den uendeligt smukke 
forsommer i Assisi, hvor naturen endnu engang udfolder sin store skønhed. Jeg ser meget 
frem til denne retræte som ifølge inspirationerne skulle blive velsignet med en meget 
smuk, inderlig, healende og believende Helligåndsindstrømning.  
 
Sommerretræten 
Med hensyn til tilmeldinger til årets retræter er det især den 9 dages sommerretræte (d. 
28. juni til 7. juli), der står for døren lige nu. Har du lyst til at deltage i denne forlængede 
retræte i en også meget inderlig og healende Helligåndsindstrømning ifølge de indre 
inspiratorer, hvor vi ydermere får mulighed for også at besøge La Verna og Loreto, er det 
snart tid for tilmelding. Vil du være sikker på den billige flybillet med Air One samt en 
plads på klosteret, er tilmeldingsfristen til gruppearrangementet d. 24. april.  
 
Link til brochuren for sommerretræten er: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008sommerretraete.pdf 
 
En særlig invitation til sommerretræten er udsendt d. 26. marts, og har du den ikke set 
den, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Efter sensommerretræten i september (d. 13.-20. september), kommer der en særlig 
retræte, nemlig: 
 
Fortsætterkursus i den kristne mystik 
Efter en pause i 2007 er det med stor glæde, at ASSISI MISSION i samarbejde med Det 
Gylne Hjerte (www.detgylnehjerte.no) i Norge kan tilbyde et 7 dages fortsætterkursus (d. 
16.-23. oktober), hvor vort fokus vil være på den franciskanske mystik. 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 fodspor med vækkelse og levendegørelse af egne ”mystiker-
potentialer”, er denne retræte således en mulighed.  
 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008sommerretraete.pdf�
http://www.detgylnehjerte.no/�
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Brochuren, er publiceret på hjemmesiden under ”kurser og retræter”, og kan også åbnes 
via følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008oktober.pdf 
 
Som sædvanligt slutter vi året med retræten d. 3.-10. december, hvor vi foruden 
fordybelse i Assisi, Frans og Klara særskilt fordyber os i Maria og deltager i den store 
fest for hendes uplettede undfangelse d. 8. december. Det er tydeligt, at Maria i år kalder 
endnu flere til Assisi, og der er således allerede en del tilmeldinger til denne retræte. 
Brochuren kan åbnes på følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008december.pdf 
 
Brochurer for alle retræter i 2008 er publiceret på ASSISI MISSION’s hjemmeside. 
Kursusoversigten med alle brochurerne kan åbnes på følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/kursusoversigt2008.htm 
 
Aktiviteter i Skandinavien 
I juni rejser jeg igen til Danmark, hvor vi har den glæde også at kunne tilbyde en 
workshop, nemlig: 
 
Maria- og Helligåndsdag i Aarhus i juni 
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 
 
Vi håber at se rigtigt mange til denne dag i Aarhus, der vil være velsignet af et meget 
smukt nærvær af Maria. Invitation til workshoppen er publiceret på hjemmesiden 
(billedikon på forsiden), og kan også åbnes via følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008_helligaandsdag_aarhus.pdf 
 
Hjemmesiden www.assisimission.net 
Hjemmesiden er nu opdateret - også med en forsinket publicering af ASSISI-NYT for 
februar 2008, der indeholder flere fotos. Du kan åbne dette illustrerede nyhedsbrev på 
følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2008_2februar.doc 
 
I forbindelse med Pater Mizzis overgang forestår naturligvis en revision af hjemmesiden. 
Da denne er et større arbejde, der kræver megen fordybelse, ro og uforstyrrethed, tager 
jeg i begyndelsen af april på en arbejdsretræte af en uges varighed, og regner dermed 
med, at den reviderede hjemmeside kan se dagens lys senere i forsommeren. 
 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008oktober.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008december.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/kursusoversigt2008.htm�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008_helligaandsdag_aarhus.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2008_2februar.doc�
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Kommende lysrejser 
Jeg håber, at næste ASSISI-NYT kan udsendes i juni måned. Da april, maj og juni dog er 
meget travle måneder for mig, kan det ende sådan, at det først udsendes i juli. Foruden 3 
retræter i Assisi, mødet med andre grupper i Assisi samt 2 rejser til Danmark ser jeg 
meget frem til den lysrejse over 12 dage i maj, som jeg og 16 trænede lysarbejdere og 
medlemmer af ASSISI MISSION tager på. Under denne rundrejse vil vi opholde 3 dage 
på La Verna, 4 dage i Assisi, 3 dage i San Giovanni Rotondo (Padre Pio) samt 2 dage i 
Rom. Jeg satser på at dedikere næste nyhedsbrev til tjenestearbejde via rejser, der af de 
indre inspiratorer vægtes meget højt med henblik på en ”sammenkobling” og 
intensivering af de helligsteder, som i vor tid er så vigtige for jordens og menneskehedens 
udvikling, bl.a. som en ”vækkelse” af de mennesker, der endnu er ubevidste om deres 
vigtige bidrag til det globale indre forløsningsarbejde. 
 
Da der har været stor interesse for denne lysrejse ”Italien rundt”, er det mit håb, at den 
kan gentages i 2009, hvor alle medlemmer af ASSISI MISSION, som er fortrolig med 
”the Spirit of Assisi” fra tidligere retræteophold i Assisi, indbydes. Er du en af dem, der 
kunne tænke dig at komme med i 2009, men som ikke har været på et af ASSISI 
MISSION’s kurser i Assisi, kan du jo overveje, om der er en retræte i 2008, du kunne 
tænke dig at deltage i. En sådan rejse, hvis hovedformål det er at være et instrument for 
guddommelig nedfældning, er ganske krævende for personligheden og de indre legemer, 
samtidigt med at den naturligvis er meget opløftende, meningsfuld og en dyb hjælp til 
den enkeltes proces. Derfor er det som udgangspunkt en forudsætning, at du er fortrolig 
med indre tjenestearbejde og ”the Spirit of Assisi” ved at have deltaget i en af ASSISI 
MISSION’s retræter. 
 
Endelig planlægger ASSISI MISSION at gennemføre endnu en rejse til Polen allersenest 
i 2009, idet også denne har stor prioritet fra de indre ”arbejdsgiveres” side, og gerne med 
en gruppe af lysarbejdere, der føler sig kaldede til denne opgave. Det bliver en rundrejse 
til nogle af Polens vigtigste indstrømningssteder. Efter et ophold i Polens hjertecenter, 
Franciskanerklosteret Niepokalanow (Maximilian Kolbe) nær Warszawa, skal der 
trækkes ”lysende spor” ned gennem Polen til det meget naturskønne, bjergrige område i 
Sydpolen med fordybelse og indre arbejde i Czestochowa (klosteret Jasna Gora med 
Polens Sorte Madonna), ved Auschwitz, som er et vigtigt indstrømningssted for den 
medlidende Kristuskærlighed, i Milosierdzia Bozego ved Krakow (hvor Skt. Faustina 
(1905-1938) fik mange visioner af Kristus som Medfølelsens Herre og fik opgaven at få 
malet Kristus, som det i dag berømte billede, hvor han vises som udstrømmer), og i selve 
Krakow, den smukkeste kulturby i Polen. Også deltagelse i denne rejse kræver 
fortrolighed med indre tjenestearbejde samt ”the Spirit of Assisi”. 
 
Har du lyst til at læse mere om Polen og det ophold, jeg havde på Niepokalanow i august 
2007, kan du finde en uddybende beskrivelse i ASSISI-NYT for september 2007. 
Nyhedsbrevet kan også åbnes via følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2007_8september.doc 
 
Om San Giovanni Rotondo og Padre Pio kan du læse mere i artiklen ”Padre Pio – Guds 
mand” på hjemmesiden. Artiklen kan også åbnes via følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/artikler/arkiv/padrepio.pdf 
 

http://www.assisimission.net/dk/nyhedsbreve/arkiv/2007_8september.doc�
http://www.assisimission.net/dk/artikler/arkiv/padrepio.pdf�
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Klosteret Niepokalanow i Polen – Maximilian Kolbes ydmyge kirke 

 
Når jeg nu sidder og skriver om Polen og Niepokalanow, går mine tanker uvægerligt til 
Maximilian Kolbe – den store nutidige franciskanske mystiker og helgen, som Pater 
Mizzi tog sit spirituelle navn fra. Og jeg tænker på nogle af de vise forståelser, som han 
gav i artikler, foredrag og samtaler med medbrødrene, som han var den store spirituelle 
leder for.  I årene op til og under 2. verdenskrig sagde han ofte til brødrene: ”I det fysiske 
liv kan vi kun arbejde for Gud med én hånd, fordi det er nødvendigt, at vi holder os fast 
med den anden for ikke at falde. Derfor bliver det vidunderligt, når vi dør, for så kan vi 
arbejde for Gud med begge hænder”. I de næsten 200 smukke og dybe respons, som jeg 
har modtaget efter nyhedsbrevene om Pater Mizzis overgang, er der ganske mange, der 
har haft oplevelser af, at det nærvær af Jesu medfølende hjerte, som Pater Mizzis 
formidlede så dybt i sin fysiske inkarnation, er blevet endnu mere intenst og levende. Jeg 
selv har haft mange tilsvarende erfaringer, og kan kun tilslutte mig den oplevelse, som en 
af de nære amerikanske venner skrev til mig om: ”Det er min erfaring, at Max arbejder 
hårdt i Himlen”. Må vi alle have fokus på at være de instrumenter, der videreformidler 
Guds favnende kærlighed til jorden og menneskeheden.  
 
Med ønsket om et smukt forår for jer alle og med 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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