
 

ASSISI-NYT – JUNI 2008 
 

 
Glade lysarbejdere foran Peterskirken i Rom  

under vor spirituelle rejse ”Italien Rundt” i maj 2008 
 

Kæreste Assisi-venner. 
 
Her godt inde i juni måned finder jeg endelig en stund til at påbegynde et nyhedsbrev 
denne sene eftermiddag, der rigtigt er egnet til indesysler. På trods af, at det er behageligt 
varmt uden døre, er det samtidigt blæsende, og der kommer endnu en af de regnbyger, 
som vi ellers normalt ikke oplever og faktisk sukker efter hele sommeren. Denne 
forsommer har vist, at sommervejret i Italien også kan vise sig fra en noget anden side, 
end vi er så forkælede med. Det har tordnet og regnet usædvanligt meget – så meget at 
italienerne går rundt og siger undrende: ”Det regner jo altid nu”. Dette er dog noget af en 
overdrivelse, men da vi er vant til næsten uafbrudt sol, varme og klar blå himmel fra maj 
til og med september, er vejrforholdene lige nu noget forbløffende, og måske desværre 
endnu et tegn på klimaændringerne? For mange landbrug i Italien har det betydet, at 
høsten af afgrøder forringes i år, men efter de to foregående meget tørre somre, er det dog 
en kærkommen gave både til grundvandstanden og til naturen som sådan. For mig, der 
naturligvis som dansker er ”trænet i” skiftende vejrforhold, er det skønt at se, hvordan 
græsset fortsat er saftigt grønt overalt. Allerede dagen efter, at jeg påbegyndte dette 
nyhedsbrev, gik vi dog ind i den sædvanlige stabile højtryksperiode med blå himmel, sol 
og varme, og da dette ser ud til at fortsætte, var det åbenbart alene de 3 første juni-uger, 
der var noget anderledes end de tidligere år. 
 
Livet i Assisi 
Tiden siden sidste nyhedsbrev har været præget af meget liv og mange aktiviteter i Assisi. 
Pilgrimmene har fyldt godt op i gadebilledet, hvad de fortsætter med til udgangen af 
oktober. Klostrene er stort set bookede op med pilgrimme, der ønsker at tilbringe flere 
dage i Assisi, og mange af disse kommer i grupper i op til én uge eller mere for at kunne 
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fordybe sig i Assisi. På Sacro Convento har brødrene meget travlt med at hjælpe mange 
af disse pilgrimme, når de opholder sig i Basilikaen, samtidigt med at alle de øvrige 
aktiviteter på klosteret også skal passes, ikke mindst det spirituelle arbejde med 
tidebønner og messer. Under den altid smukke, dybe og kraftfulde højmesse kl. 10.30 om 
søndagen er Basilikaen fyldt til randen, men også de øvrige søndagsmesser foregår i en 
næsten fyldt kirke. Også på alle andre klostre og helligsteder i Assisi er det naturligvis en 
travl tid med mange udadvendte aktiviteter. 
 
Også jeg har oplevet en periode med mange aktiviteter, bl.a. to rejser til Danmark, møder 
med interreligiøse og økumeniske grupper, pinse-kursus, møder med andre grupper, som 
jeg har givet foredrag og meditationer samt som den vigtigste aktivitet, den spirituelle 
rejse ”Italien Rundt”, som jeg gerne vil berette lidt om i dette nyhedsbrev. En mere 
udførlig beskrivelse af lysrejsen er allerede udsendt til medlemmer af foreningen i 
ASSISI MISSION NYT 3. 
 
Pilgrimsrejse Italien Rundt 
Over 12 dage i tiden 19.-31. maj var vi 16 medlemmer af ASSISI MISSION, som rejste 
rundt mellem Italiens vigtigste helligsteder, nemlig La Verna, Assisi, San Giovanni 
Rotondo og Rom. For os alle 16 var denne rejse nok årets smukkeste, dybeste og mest 
meningsfulde og inspirerende aktivitet på trods af det krævende indre arbejde, der i 
perioder gjorde, at vi måtte gå så meget indad, at det ikke var muligt at have megen 
opmærksomhed på det ydre plan.  
 
Den overordnede indre plan for rejsen, som har været under forberedelse hos både de 
indre ”arbejdsgivere” og nogle af os deltagere i et helt år, var at forstærke Assisi-gralens 
virke på de steder, hvor vi opholdt os, og i dette arbejde gik flere medlemmer bevidst 
med os i det indre under rejsen. Når jeg nu reflekterer over rejsen og alle de indtryk og 
indre oplevelser, som vi blev berigede med undervejs og efterfølgende, forstår jeg på 
dybere måde, hvor vigtigt det er at prioritere denne form for samarbejde med Gudsriget. 
At være en samlet gruppe, der lader de personlige behov og ønsker træde til side for det 
uselviske ønske om at virke som et usynligt instrument for de vibrationer og strømme, 
som fra Gudsriget formidles som en hjælp til menneskeheden og jorden, betyder ”en 
verden til forskel” – også selvom det ikke umiddelbart kan registreres på det ydre plan. 
Desuden er det – træthed, indadvendthed og diverse fysiske og følelsesmæssige 
reaktioner til trods – det mest meningsfulde og glædesfyldte for os, der som speciale har 
at gøre en forskel som usynlige redskaber, ligesom det naturligvis er en dyb hjælp til den 
enkeltes proces og overgivelse.  
 
Efter at Frans havde påtaget sig sit kald og sin store opgave vandrede han i resten af sine 
17 års fysiske virke stedse rundt. Aldrig opholdt han sig ret længe på samme sted, bortset 
fra de faste- og meditationsperioder, som han på især Carceri og La Verna trak sig tilbage 
på. Frans demonstrerede i denne vandring rundt i Italien, i dele af Frankrig og Spanien og 
i Det Hellige Land, vigtigheden af at bringe Gud til menneskeheden ved at formidle, 
nedfælde og udstrømme Gudsrigets vibrationer og strømme, som kan vække, forløse og 
forvandle vore medbrødre og -søstre. Hans vigtigste bidrag til den fornyelsesbølge, der på 
hans tid skyllede ind over menneskeheden og jorden, var nok i virkeligheden dette 
arbejde med at ”trække spor”, nedfælde og udstrømme. Frans’, Klaras og de samtidige og 
efterfølgende øvrige mystikeres indre arbejde i Assisi er netop det afgørende grundlag 
for, at ”the Spirit of Assisi” i dag er forløsende, forvandlende og healende i så dyb en 
grad, at Assisi i alle spirituelle og religiøse kredse står som noget helt unikt, der tiltrækker 
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mennesker fra alle dele af Verdenssamfundet, naturligvis ikke mindst de åndeligt 
indstillede, men også kulturelt og historisk interesserede. 
 
Jeg oplever, at vi som lysarbejdere i vor tid er kaldet til samme vandring med og for Gud, 
som Frans var det, om end det naturligvis er på et noget andet niveau. Når vi opholder os 
på et sted, ikke mindst et indstrømningssted eller helligsted, og når vi bevæger os rundt, 
bruges vi – bevidst eller ubevidst – i højere eller mindre grad til dette indre arbejde. Som 
jeg har hørt flere sige det, og som jeg selv oplever det, er der ikke mere noget, der hedder 
at tage på ferie. Når vi kommer til feriestedet, vil vi ofte opleve det således, at det 
energimæssige indre arbejde er ”taget med os” og endda måske forstærket, fordi vi er 
taget til et sted, hvor der ifølge de guddommelige planer er en gunstig mulighed for at 
skabe en eller anden form for gennembrud. Jo mere bevidste vi er herom, jo større 
mulighed er der for at skabe disse gennembrud, og jo lettere er det blot at give over til det 
indre samarbejde, der gør det lettere at bære samtidigt med, at det dog er ferie forstået på 
den måde, at vi er frigjorte fra de daglige krav og aktiviteter, og måske befinder os i et 
naturskønt eller på anden måde inspirerende område på vor smukke jord, som vi kan 
glæde os inderligt over. 
 
Det viste sig, at alle deltagere i rejsen var bevidste herom. Det er stadigvæk en stor kilde 
til glæde og opløftelse for mig at tænke på, hvordan vi ligesom helt villigt lod os 
absorbere ind i den fælles gruppeenergi, gruppegralen, således at personlighederne med 
alle dens forskellige behov og ”kanter” blot trådte tilbage som i en stiltiende accept og 
overgivelse. Det mærkedes tydeligt, at alle blev nærmest gennemsigtige, og på trods af 
det krævende indre arbejde, der udmattede os, og diverse andre vanskeligheder undervejs 
fungerede vi i stor harmoni, glæde og dedikation som en samlet gruppe. 
 
For de fleste af os startede det indre arbejde allerede i dagene, inden vi rejste hjemmefra, 
og under selve rejsen var ikke kun det daglige indre tjenestearbejde på de forskellige 
steder en vigtig aktivitet, men også vore dage med rejse mellem helligstederne blev 
præget af et meget krævende arbejde med at ”bane spor” igennem de kollektive 
bevidsthedslag, vi rejste igennem. Det var så intenst et ”spor-arbejde”, at vi indimellem 
slet ikke magtede at have socialt samvær i den lejede bus med en meget venlig chauffør, 
der til vor alles lettelse kørte os rundt i Italien. Vi måtte blot sidde stille i overgivelse, 
medens vi dog samtidigt kunne nyde det smukke italienske, frodige og meget varierende 
landskab, vi kørte rundt i. Havde vi – som det var planen oprindeligt - skullet med 
offentlige transportmidler med de skift undervejs, der ville have været nødvendige, ved 
jeg ikke, hvor vi ville have været havnet! 
 
La Verna 
Vi startede vor færd rundt i Italien på La Verna, det sted, hvor Frans modtog stigmaterne, 
Kristi sårmærker. Vi ankom i et for maj måned usædvanligt køligt og næste dag meget 
regnfuldt vejr, der gjorde, at vi mest måtte holde os inden døre, indtil det 3. dagen atter 
klarede op og blev varmere og solrigt. På La Verna havde vi fokus på en skabelse og 
styrkelse af den gruppegral, som vi skulle arbejde i under rejsen, samt på det 
gennembrud, der søgtes fremmet. Vejret på La Verna passede perfekt til det indre 
arbejde. Efter den første 1½ dags krævende indre arbejde med gennembrud via Kristi 
medlidende kærlighed efterfulgt af den ekspansive, ekstatiske, gyldne kærlighed i det 
råkolde, regnfulde vejr, blev vi ”forkælede” både vejrmæssigt, i forhold til 
indstrømningsarbejdet og ophealing af trætte indre legemer.  Den sidste dag på La Verna 
kunne vi således nyde i skoven i det smukkeste vejr, hvor det indre arbejde var præget af 
glædesfyldt opstandelseskraft og intenst sitrende, healende Maria og Helligånd. 
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2. dag på La Verna i et øjebliks ophold mellem de heftige regnbyger 

 
Assisi 
På rejsens 4. dag vendte vi næsen mod Assisi. Glade ankom vi til Assisi i smukt, lunt 
solrigt majvejr, og alle følte vi, at nu var vi kommet hjem. Inden vor rejse var det blevet 
inspireret, at det vigtigste i Assisi var, at vi hver især overgav os dybere til ”the Spirit of 
Assisi”, således at Assisi-gralen kunne vibrere mere og mere intenst i vore legemer. På 
trods af denne inspiration lavede vi bevidst indre tjenestearbejde ved meditation på 
CEFID, på Sacro Convento, på toppen af Subasio samt i klosteret, hvor gruppen boede. 
Herudover var det muligt at gå til vesper hos både Klarisserne og i San Damiano, til en 
uendeligt smuk og kraftfuld Corpus Domini højmesse i Frans’ Basilika, hvor Basilikaens 
kor sang, fordybelse på Carceri og Subasio, vandring til Pater Mizzis gravsted samt den 
egen fordybelse i vort kære hjem, som de forskellige deltagere følte for.  
 
Der var mange smukke og dybe oplevelser fra vort ophold i Assisi. Noget af det, der 
gjorde det mest bevægende indtryk på os, var vort besøg på CEFID, Pater Mizzis 
hjertebarn og livsværk. Vi havde et kortere men meget hjertevarmt møde med Pater 
Mizzis travle efterfølger, Padre Silvestro Bejan, som er i fuld gang med det store arbejde 
med indretning af museum/bibliotek på CEFID. I dette arbejde katalogiserer han alle 
Pater Mizzis artikler, billeder og øvrige dokumenter, således at det bliver muligt at finde 
rundt i det omfattende materiale, der fylder et kontor på en vel 40 m2. Vi tilbragte herefter 
nogle timer i det uendeligt smukke center med rundvisning, mit foredrag om det 
interreligiøse dialogarbejde og meditation både i CEFID’s smukke kapel og i 
mødelokalet. For mig var det en helt særlig formiddag. For første gang i de 4 år, hvor 
Pater Mizzi og jeg ikke kom på centeret, var vi nu en samlet gruppe af lysarbejdere, der 
bevidst stod til rådighed for en indre hjælp til CEFID. 
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Besøg på CEFID, Assisi  

 
San Giovanni Rotondo 
Efter vore 4 skønne dage i Assisi gik turen til Syditalien, nemlig San Giovanni Rotondo 
godt 400 km sydøst for Assisi. Som vi allerede via en inspiration var forberedt på, blev 
det en meget krævende rejse, idet området syd for Pescara endnu er så tungt vibrerende, 
at vi blev brugt intenst til at bane lysspor. Det hjalp dog en hel del på det krævende indre 
arbejde, at vi først blev bragt igennem meget smuk bjergrig natur fra Assisi ud til 
Adriaterhavet og dernæst ned langs den frodige, blomstrende kyststrækning. Det var også 
opløftende at tilbringe vor frokostpause på en strand ved Adriaterhavet, hvor vi kunne 
fodbade, og nogle endda havde været så forudseende, at de havde badetøj klar og kunne 
tage sig en god svømmetur i det lune, klare, healende havvand. 
 
For alle deltagere undtaget mig var det første besøg på det sted, hvor Padre Pio har sat så 
dybe spor i det dengang fattige, tilbagestående og vibrationsmæssigt meget tunge 
Syditalien, at der er nedfældet en intenst vibrerende gral af Kristi medlidende kærlighed. 
Padre Pio er ikke bare på synlig vis fortsat til stede i denne by, der lever af de 7 millioner 
primært italienske, katolske pilgrimme, der strømmer hertil hvert år. Han findes i alle 
afskygninger som billeder, figurer, bøger, videoer, mv. overalt. Men også på usynlig 
måde er den store mystiker og verdensforløser fortsat til stede, og vi fik alle fik en dybere 
indre kontakt med den kære Paters store sjælsbevidsthed. Flere talte om den ubeskriveligt 
smukke rosenduft, som han fortsat efterlader sig som det spor, vi kan genkende ham på.  
Under vor 3 dages solrige og varme ophold i byen lavede vi indre arbejde i de tre kirker, 
som findes omkring Padre Pios gravsted, ved hans ydmyge celle, ved hans skriftestol, ved 
hans grav, hvor han lige nu ligger i glaskiste, og på det gode kloster med den frodige 
have, hvor vi boede. Vi lavede tillige tjenestearbejde på et nærliggende meget berømt 
helligsted, hvor Frans også opholdt sig på en af sine mange vandringer, nemlig Monte 
San Angelo, hvor ærkeenglen Michael i det 5. århundrede åbenbarede sig tre gange for 
en biskop med meget smukke inspirationer. I denne grotte er der i dag indrettet et 
kirkerum, og omkring grotten og Basilikaen dedikeret til Michael er der vokset en lille, 
smukt hvidkalket men fattig by op, der hvert år besøges af ca. det samme antal 
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pilgrimme, som kommer til San Giovanni Rotondo, idet alle disse ønsker også at besøge 
Ærkeenglen Michael i Monte San Angelo. 
 
Det var et meget krævende indre arbejde for os alle i San Giovanni Rotondo og på turen 
til og fra Monte San Angelo, og først sidst på eftermiddagen på opholdets 3. dag, kom det 
gennembrud, der gjorde, at den afsluttende healing med Maria og velsignelse fra Padre 
Pio gjorde, at vi igen følte os opløftede, lettede og meget glædesfyldte. 
 

 
Samling af gruppen før meditation ved Padre Pios skriftestol -  

I baggrunden dele af det hospital, som Padre Pio lod bygge i den dengang fattige by 
 

Rom 
På rejsens 11. dag gik turen mod Den Evige Stad, Rom. Velankommet til hotellet i Rom, 
gik turen straks derefter til et af Franciskanerordenens (OFM Conv.) klostre i Rom, 
nemlig Casa Kolbe, hvor den store, polske ordensbror og mystiker, Maximilian Kolbe 
virkede i 7 år, mens han færdiggjorde sine studier, der førte til en doktorgrad i både 
teologi og filosofi, samtidigt med at han her stiftede den verdensomspændende spirituelle 
bevægelse af Marias ”krigere”, kaldet ”Militia Immaculatae”. Personligt så jeg meget 
frem til dette besøg på Casa Kolbe, idet det er huset for nogle af de vigtigste 
ledelsessekretariater i Ordenen OFM Conv., som jeg har en opgave med at støtte, bl.a. 
missionen for ”Fred, retfærdighed og bevarelse af skabningen”. En af de ledende brødre i 
denne mission, Padre Stanislaw Jaromi, som både er ordensbror, præst og professor i 
økologi, modtog os, og i de næste 2 timer viste han os rundt i det smukke ordenshus med 
kapel fra Maximilian Kolbes tid, hans værelse og det museum, der er ved at blive 
indrettet. Padre Stanislaw fortalte os under rundvisningen levende og hjertevarmt om 
Casa Kolbes missioner, inkl. naturligvis den opgave, som han tydeligvis brænder for – 
genopretningen af naturens riger. Vi afsluttede vort besøg på Casa Kolbe med en 
meditation i brødrenes eget kapel, der ellers normalt er lukket for besøgende, samt en 
afsluttende franciskansk velsignelse fra Padre Stanislaw. 
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På Casa Kolbes terrasse med udsigt over Rom. 

Det er Padre Stanislaw Jaromi helt i baggrunden 
 

Den følgende dag var ”øremærket” indre arbejde først i Peterskirken og dernæst i alle 
kirkers hoved og moder: Laterankirken, der er den første kristne kirke i Rom stiftet af 
Kejser Konstantin i 318, da han kristnede Rom. Laterankirken tjener i dag som Roms 
domkirke, og her celebrerer den nyudnævnte pave altid sin første messe 
 
For mig er det at opholde mig i Peterskirken og på Peterspladsen gang på gang en 
oplevelse af dyb kontrast. I selve denne verdens største, maskulint prægede, rigt 
udsmykkede barokkirke, hvor vi lavede vort fælles krævende indstrømningsarbejde i 
Sakramentskapellet, er der en yderst kraftfuld indstrømning, som jeg nærmest vil betegne 
som Guds vilje ”krydret” med både Kristi medlidende kærlighed samt ekspansiv, gylden 
kærlighed og opstandelseskraft. Når vi efter dette ”stormfulde” ophold i selve kirken 
kommer ud på Peterspladsen, mødes vi af en stadigt mere og mere intenst vibrerende 
Helligånd, der believer, healer og opløfter, og som gør det meget smukt og glædesfyldt at 
opholde sig på den store, smukke plads. Peterskirken er den mest besøgte kristne kirke på 
jorden. Årligt strømmer over 10 millioner pilgrimme til kirken, og i jubelåret 2000 nåede 
antallet op på 30 millioner. Et indre arbejde i denne kirke prioriteres derfor altid højt af de 
indre inspiratorer, og en del af arbejdet med at tjene Assisi-gralen går netop på at 
forbinde Assisi-gralen og Peterskirken samt Rom på stadig dybere og mere kraftfulde 
måder.  
 
Men også Laterankirken er nu på dybere måde med i dette indre arbejde med at hjælpe 
mennesker til de åbninger, der gør hjertecenteret levende og sensitivt for Kristus som 
kærlighedens og Medfølelsens Herre. Den store, smukke Laterankirke er et møde med en 
gral, det vibrerer intenst i en blanding af gyldent hjerte og Helligånd, og et ophold i 
Laterankirken – selvom det indre arbejde altid er meget lodret og brændende – er for mig 
også et dybt møde med en uendeligt smuk, feminin præget Helligånd, der løfter og healer. 
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Hovedskibet i Laterankirken – San Giovanni in Laterano 

 
Efter denne smukke dag i et solrigt og varmt Rom med afslutning af rejsens 
tjenestearbejde kunne vi glædesfylde men også trætte og mætte af indtryk tilbringe vor 
sidste fælles timer sammen på en lille, hyggelig romersk restaurant tæt på vort hotel. 
Næste dag stod på tidlig hjemrejse med sind, hjerter og indre legemer fyldte af de mange 
indre og ydre oplevelser under vor rejse rundt i det skønne Italien. Jeg tror, at der går lang 
tid for os alle, før alle indtryk har bundfældet sig. For mig personligt var denne rejse 
noget af det dybeste og smukkeste samarbejde mellem Gudsriget og os fysiske tjenere, 
jeg husker at have deltaget i.  
 
En efterfølgende inspiration har givet mange indtryk af, hvad der skete under vor rejse, 
som tilsyneladende førte til gennembrud i Assisi-gralens virke og forbindelse til La 
Verna, San Giovanni Rotondo og Rom, og det blev vist, hvordan ”the Spirit of Assisi” 
ekspanderer ud i den triangel, som blev intensiveret, og som en stor sol oplyser hele det 
område, vi rejste i.  
 
Besøg i Danmark med generalforsamling og Maria- og Helligåndsdag 
Kort efter vor lysrejse gik turen til Danmark, hvor vi efter generalforsamlingen afholdt en 
kursusdag i Marias og Helligåndsvirke via ”the Spirit of Assisi”. Det var atter en dag 
med så smukt, dybt og kraftfuldt et indre samarbejde med Maria, at jeg føler stor 
taknemmelighed over den bevågenhed, som vi blev så beriget med. At opleve Danmark i 
det smukkeste juni-vejr med varme, sol og en natur, der udfoldede al sin pragt, gjorde 
naturligvis dagene nordpå endnu mere minderige. 
 
Dialog på tvær af religioner, traditioner og kulturer 
Den del af ASSISI MISSION’s opgave, der har med det interreligiøse og økumeniske 
dialogarbejde at gøre, står fortsat mit hjerte meget nær. Det er derfor med stor mening og 
glæde, at jeg i denne tid oplever, hvordan mission fortsættes efter Pater Mizzis overgang. 
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Jeg giver således fortsat støtte til Franciskanerordenens arbejde for menneskehedens 
enhed via den økumeniske og interreligiøse dialog. I april har jeg alene og sammen med 
Pater Mizzis efterfølger, Padre Silvestro Bejan, mødt flere grupper fra Sverige, Schweiz, 
Belgien, Finland, England og Japan – dels på Sacro Convento – dels på CEFID. Det har 
været meget smukke møder med mennesker, der længes efter og arbejder for den 
menneskelige families enhed. Også under disse møder i år har jeg tydeligt mærket og 
glædet mig over, hvordan vi på trods af nationale, religiøse og kulturelle skel er brødre og 
søstre i hjertet, og hvordan denne oplevelse af samhørighed og enhed intensiveres, når vi 
er samlet i Assisi.  
 
Der er så mange smukke oplevelser fra disse møder i april og maj med buddhister, 
anglikanere, ortodokse og lutheranere, at jeg kunne skrive side op og side ned. Det sidste 
møde med en stor gruppe fra Finland bestående af ortodokse, katolikker og lutheranere 
anført af deres respektive præster og biskopper gjorde et dybt indtryk på mig. I ”Cappella 
della Pace” på Sacro Convento besluttede denne gruppe sig for en ortodoks andagt, og 
den ortodokse biskop forestod de messende bønner, som gruppen istemte. Da han er et 
dybt spirituelt menneske, der i øvrigt har gennemgået en langvarig åndelig træning 
mellem munkene i Skt. Petersborg, gik der ikke lang tid, førend der helt tydeligt var en 
åben kanal, hvorigennem en meget smuk, favnende kærlighedsstrøm vibrerede intenst. 
Efterfølgende gik vi opløftede til CEFID, hvor vi fortsatte med bønner og glædesfyldt 
dialog.  
 

 
Den Katolske, Lutherske og Ortodokse kirke i dialog – 
økumenisk gruppe fra Finland på CEFID i april 2008 

 
I de første majdage mødte jeg den anglikanske ærkebiskop fra Japan samt en 
repræsentant fra Buddhist-organisation Rissho Kosei-kai også fra Japan. Som religiøse 
ledere arbejder de begge intenst med dialog og forsoning ikke bare i Japan, men også som 
deltagere på de internationale, interreligiøse møder, der i vor tid finder sted overalt på 
jorden. De to ledere kom på et ekstraordinært besøg i Assisi uden de grupper, de ellers 
kommer med 1-2 gange om året. Det ekstraordinære besøg gjaldt Pater Mizzi og den ære, 
de ønskede at vise ham hurtigst muligt, inkl. bønner ved hans grav. Vort efterfølgende 
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samvær var naturligvis præget af en lang snak om Pater Mizzi, og deres store kærlighed 
til ham og den mission, som han var en pioner for, var rørende for mig. Mange minder fra 
disse møder blev udvekslet, og jeg oplevede igen, hvordan Pater Mizzi var og fortsat er 
en bro af kærlighed, der forbinder. Jeg var glad for at blive inviteret til at give mit bidrag 
også under de kommende gruppebesøg, som nu er booket i kalenderen.  
 

 
Møde i Assisi med den anglikanske primat i Japan, ærkebiskop Nathaniel M. Uematsu 

 
Også et møde med unge mennesker, konfirmander fra Sverige ledet af deres lutherske 
præst og øvrige ledere, var en opgave i Pater Mizzis fodspor. Igennem mange år mødte 
han utallige grupper af unge mennesker, og i de år, vi arbejdede sammen, deltog jeg også 
i møderne. Da en af de svenske præster i maj vendte tilbage til Assisi på sit årlige besøg 
med en gruppe kommende konfirmander på ca. 15 år, bad hun mig tale til gruppen i 
stedet for Pater Mizzi. At se lyset i disse unge menneskers øjne og mærke den sensitivitet 
og åbning i hjertet, der hurtigt var tydelig under mit foredrag om fred via dialog og Pater 
Mizzis pionermission, var meget glædesfyldt og opløftende. Præsten bad mig give et 
tilsvarende indlæg for en voksen sognegruppe, der kommer i oktober.  
 
I maj modtog jeg en mail fra en nær amerikansk ven af Pater Mizzi, hvori han fortæller, 
at ASSISI MISSION’s hjemmeside og nyhedsbrevet med beskrivelsen af overgangen og 
begravelsen, som nu også findes på engelsk, vil blive sendt rundt i Pater Mizzis 
amerikanske vennekreds. Denne amerikanske ven er en af dem i vennekredsen, som står 
for organiseringen af ”the National Prayer Breakfast” – det internationale, interreligiøse 
møde, som USA’s skiftende præsidenter har afholdt i februar måned igennem ganske 
mange år. Pater Mizzi deltog i mange af disse møder, både under præsident Bush Senior, 
præsident Clinton og i de første år af den nuværende præsident Bushs embedsperiode. 
Sidste gang Pater Mizzi havde kræfter til så lang en rejse med intens mødeaktivitet var i 
februar 2002. 
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Et af de sidste foredrag af Pater Max Mizzi 

 i Skanderborg i november 2007 
 
Indsamling af donationer til bog med Pater Mizzis fotos, artikler m.v. 
I slutningen af april måned afholdt vi et bestyrelsesmøde i foreningen ASSISI MISSION, 
hvor vi arbejdede med at planlægge generalforsamlingen, som blev afholdt d. 8. juni før 
kursusdagen i Aarhus. Vi talte naturligvis på bestyrelsesmødet meget om ASSISI 
MISSION’s fortsatte opgave med støtte til Franciskanerordenens arbejde for 
menneskeheden enhed via den interreligiøse dialog, og vi aftalte et vigtigt initiativ: 
 
Som jeg skrev om i ASSISI-NYT for april er Pater Mizzis efterfølger, Padre Silvestro 
Bejan, gået i gang med at samle Pater Mizzis artikler og fotos til en bog, som ordenen vil 
udgive på årsdagen for hans overgang, d. 3. marts 2009. Også alle de foredrag, som Pater 
Mizzi gav til ASSISI MISSION’s grupper i årene 2004-2007, kommer til at indgå i 
bogen.  
 
I de sidste par måneder har jeg haft flere samtaler med Padre Silvestro Bejan om dette 
store projekt, som han arbejder særdeles ihærdigt med, samtidigt med, at han fortsat er 
medlem af ledelsessekretariatet på Sacro Convento. Jeg blev under disse samtaler 
bekendt med, at Ordenen har brug for økonomisk hjælp til at få trykt og udgivet bogen. 
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Derfor besluttede vi i bestyrelsen at starte en indsamlingskampagne til Franciskanerorden 
OFM Conv., hvor donationerne øremærkes denne bog. Mange af de ca. 150 mennesker, 
der har givet mig respons på nyhedsbrevene om Pater Mizzis overgang og begravelse, har 
skrevet, at de var kede af, at det ikke var muligt at sende blomster til begravelsen. Nu har 
du en mulighed for at vise din kærlighed og respekt for Pater Mizzis mission og arbejde 
ved at give støtte til denne bog, der ventes med længsel af så mange mennesker jorden 
over, og som kan give så megen hjælp til, at læserne åbner sig for ”the Spirit of Assisi”.  
 
ASSISI MISSION har oprettet en særlig, separat bankkonto i Danmark under 
foreningen, som vi kalder indsamlingskontoen. Hvis du er en af dem, der har værdsat 
Pater Mizzis store livsværk, kan et beløb, der ubeskåret går til Franciskanerordenens 
bogprojekt, indbetales således: 
 
Nordea Bank 
Frederiksbjerg 
De Mezas Vej 1 
DK-8000 Århus C 
 
Registreringsnummer 2273 – kontonummer 4378 622 382 
IBAN: DK7620004378622382 
SWIFT: NDEADKKK 
 
Skriv gerne dit navn og ”bog” i teksten for indbetalingen. På ASSISI MISSION’s vegne 
takker jeg for alle bidrag til dette vigtige projekt. 
 
ASSISI MISSION’s kursusaktiviteter 
Kommende retræter i Assisi  
Når dette nyhedsbrev udgives, er vi godt i gang med sommerens kurser, nemlig i 
samarbejde med Det Gylne Hjerte i Norge den 7 dages retræte i Assisi for en gruppe 
nordmænd, og lige derefter er der en sommerretræte for en dansk gruppe.  
 
Herefter kommer en retræte, som synes at tiltrække mange nye Assisi-pilgrimme, nemlig: 
 
Sensommer-retræten i september 
Med hensyn til tilmeldinger til årets sidste retræter er det især den 7 dages 
sensommerretræte (d. 13.-20. september), der står for døren lige nu. Har du lyst til at 
deltage i denne retræte, er det snart tid for tilmelding. Der er ikke ret mange pladser 
tilbage. Tilmeldingsfristen til gruppearrangementet d. 9. juli (hvis der ikke er 
fuldbooket inden). 
 
Link til brochuren for sensommerretræten er: 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008september.pdf 
 
En særlig invitation til sensommerretræten er udsendt d. 3. juni, og har du den ikke set 
den, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Efter sensommerretræten i september følger en særlig retræte, nemlig: 
 
Fortsætterkursus i den kristne mystik 
Det er 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. 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2008september.pdf�
http://www.detgylnehjerte.no/�
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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.  
 
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 
 
D. 22. juni udsendte jeg en særlig invitation til denne retræte, og har du ikke modtaget 
den, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig. 
 
Maria-retræte i december 
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 synes som om, at Maria i år 
kalder endnu flere til Assisi. Brochuren, er publiceret på hjemmesiden under ”kurser og 
retræter”, og kan også åbnes via 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 
Jeg trækker mig tilbage fra de mange ydre aktiviteter efter afslutningen af 
sommerretræten. De følgende to måneder er bl.a. dedikeret til arbejdet med at revidere 
Pater Mizzis ca. 20 foredrag, som skal indgå i bogen, rejse til Polen med forberedelse af 
en lysrejse for ASSISI MISSION’s medlemmer i 2009 samt forberedelse af nogle 
kommende aktiviteter, bl.a. weekend-kursus i Finland og forhåbentligt også en kursusdag 
i Danmark i november samt weekend kurser i Norge og Danmark i februar 2009. I næste 
nummer af ASSISI-NYT vil jeg kunne berette mere herom. 
 
Hjemmesiden www.assisimission.net 
I løbet af maj måned så den nyreviderede hjemmeside dagens lys – både den engelske og 
danske version er nu publiceret. Også foreningen og Franciskanerordenen OFM CONV. 
er nu præsenteret med en beskrivelse under ”profil”, og snart sagt alle sider på 
hjemmesiden er rettet. 

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

Som afslutning på dette nyhedsbrev, har jeg lyst til at vende tilbage til Padre Pio. Som 
nævnt fik vi deltagere på rejsen ”Italien Rundt” indre oplevelser af Padre Pios smukke 
nærvær, da vi opholdt os i San Giovanni Rotondo, og tilsyneladende er den kære Pater 
”rejst med os” til Assisi og La Verna, ja selv til Norge og Danmark, hvor deltagere har 
haft efterfølgende indre oplevelser af hans nærvær. Under sommerkurset med nordmænd 
i Assisi, som netop er ved at blive afsluttet, havde vi et par pudsige oplevelser. Da vi 
opholdt os på CEFID, fornemmede en af deltagerne, der ikke var med på lysrejsen, to 
munke mellem os, da vi mediterede i CEFID’s kapel. Han var ikke i tvivl om, at den ene 
var Pater Mizzi, men den anden kendte han ikke. Efterfølgende beskrev han denne munk 
for den norske leder, Arvid, som på beskrivelsen sagde, at det må være Padre Pio. Da 

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�
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Arvid senere viste denne deltager et billede af Padre Pio, bekræftede han, at det var ham, 
han havde ”set” på CEFID. Da vi et par dage senere lavede en fælles meditation i skoven 
på La Verna, oplevede jeg til min overraskelse Padre Pios nærvær, og fornemmede, 
hvordan han stod midt i vor rundkreds og løftede højre hånd i velsignelse med korsets 
tegn.  Jeg kom da til at tænke på, hvad Pater Pio ofte sagde til sine mange spirituelle børn, 
ikke mindst i de sidste år, når de frygtede det øjeblik, hvor han ikke mere fysisk var 
iblandt dem: ”Jeg vil kunne gøre meget mere for jer, når jeg er i Himlen, end nu”.   
 
Har du lyst til at læse mere om Padre Pio, er der på ASSISI MISSION’s hjemmeside en 
artikel (se under ”artikler” og ”Padre Pio – Guds mand”). Artiklen kan også åbnes via 
dette link: 
http://www.assisimission.net/dk/artikler/arkiv/padrepio.pdf 
 
Den danske artikel er p.t. ved at blive oversat til engelsk af et medlem af foreningen og 
hendes ven. Jeg ser frem til at kunne publicere den engelske version på hjemmesiden, 
således at også engelsk-talende kan læse om denne store mystiker, der fra de indre planer 
fortsat giver så megen hjælp til søgende mennesker – ikke mindst, når vi søger at gå i 
hans fodspor med at ”tage korset op” og gøre godt på en af de mange måder, vi alle har 
mulighed for. 
 
Med ønsket om en smuk, healende sommer for jer alle – fred og alt godt fra Assisi 
    
Bente 

 

 
Statuen af Padre Pio i dalen under Assisi 

 
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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