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Kæreste Assisi-venner. 
 
Nu hvor vi for alvor begynder at vejre forår i Assisi, har jeg sat mig ved computeren for 
at skrive dette årets første ASSISI-NYT til jer alle. I den sidste tid er dagene blevet så 
mærkbart meget længere, og solen har så megen magt, at når den som i disse dage 
skinner over os alle, forvandles kolde nætter med temperaturer meget tæt på eller under 
frysepunktet til dejligt lune dage, hvor vi åbner vinduerne, og hvor vi - når vi er ude - 
knapper vinterfrakken op og nyder den varmende sol. Det er i disse dage en meget smuk 
kontrast, der er mellem kridhvid nysne på toppen af Monte Subasio og de øvrige højeste 
bjerge rundt omkring den vidstrakte dal og de nye spirende grønne og de stedsegrønne 
arealer i dalen med den intenst blå himmel, der knejser sig over hele sceneriet.  
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Efter den hvert år så smukke, kraftfulde og intense afslutning på julen d. 6. januar på 
dagen for Hellig Tre Konger, hvor jeg altid med vemod tænker på, at nu går der næsten et 
helt år, før jeg igen hører Basilikaens kor synge så uendeligt smukt ”O, Holy Night”, gik 
vi ind i den stille periode, som vi fastboende i Assisi altid ser frem til som et tiltrængt 
pusterum efter endnu en travl periode i julen og nytåret. Nogle af souvenirbutikkerne, 
hotellerne og restauranterne lukker, for at de ellers så travle indehavere og medarbejdere 
kan få lidt tiltrængt hvile. Klostrene med gæsteafdeling holder lukkede, således at også 
Franciskanersøstrene kan puste lidt, og brødrene på Sacro Convento tager i to hold på en 
uges spirituel retræte i Rivotorto. 
 
Når vi har pustet lidt i disse mere stille uger fra Hellig Tre Konger begynder allerede i 
slutningen af februar, hvor foråret er godt på vej, også det ydre liv at vende tilbage til 
Assisi. Hvert år oplever vi dagligt gruppe efter gruppe af skolebørn og unge studerende 
fylde godt op i gadebilledet, når de muntre bevæger sig fra helligsted til helligsted. Her 
møder de møder Franciskanerne til undervisning om Frans og Klara og de idealer, som er 
så universelle, at de også i dag taler deres smukke sprog til os. Det er blevet en tradition i 
Italien, at børnehave-, skole- og universitetsekskursioner til Assisi ligger i februar og 
marts måned, og jeg tænker hvert år med glæde over, at alle disse børn og unge 
mennesker nu er blevet beriget med noget af ”the Spirit of Assisis” særlige ånd. På 
enkelte kurser og i nogle private sammenhænge har jeg selv mødt unge mennesker, og det 
har været meget opløftende for mig at erfare, hvordan disse berøres så dybt, at de endog 
år senere taler om deres ophold i Assisi som noget helt særligt. Jeg husker et samvær med 
4 unge mennesker fra 8-15 år. 3 af dem var piger og en var dreng. Efter at have set 
Basilica di Santa Chiara satte vi os på en trappesten i solen, hvor jeg begyndte at fortælle 
om Klara, som de blev meget berørt af. Pigerne strålede i kap med solen, og da de 
udtrykte deres store glæde og fascination, udbrød jeg spontant ”I er også nogle rigtige 
engle”. Den 12-årige dreng løftede straks fingeren og spurgte: ”Er jeg ikke også en engel? 
Det vil jeg gerne være”. 
 
Jesu og Maria Hellige Hjerte i ”The Spirit of Assisi” 
Igennem især det sidste års tid har jeg fornemmet, at ”the Spirit of Assisi” er i gang med 
at afsløre en ny dybde med nogle meget smukke vibrationer. Ved den inspiration for det 
nye år, som jeg altid søger på årets første dag, kom der helt uventet for mig en lang og 
uendeligt smuk ”undervisning” i dufte, billeder og forståelser af denne nye strøm. 
Forståelserne, der blev givet, er, at den nye strøm eller dybde i ”the Spirit of Assisi” er en 
sammensmeltning af den medfølende, favnende kærlighed og den blide, healende 
Helligåndsfylde – eller en sammensmeltning af Jesu og Maria Hellige Hjerte. Det vistes 
videre, hvordan ”the Spirit of Assisi” i sin grundtone nu vibrerer så intenst og kraftfuldt i 
en meget brændende, gylden vibration, at denne kan ”bære”, at vibrationerne af Jesu og 
Maria Hellige Hjerte kan åbnes og flyde som en form for nådesstrøm, eller Guds 
nådefulde kærlighed. Det er en strøm, der er dybt præget af den 800-årige 
mystikertradition i Assisi, og det vistes hvordan den indeholder alt guldet i mystikken, 
eller alt guldet i arven fra Jesus, samtidigt med at den også har de brændende vibrationer i 
sig. Der kom forståelser af, at f.eks. var Frans i Middelalderen et dybt redskab for denne 
strøm, og i vor tid har især Maximilian Kolbe og Padre Pio være nogle af de dybeste 
redskaber, der ligesom fandt en særlig nøgle i strømmen af Jesu og Maria Hellige Hjerte.  
 
Det vistes endvidere, hvordan der ligger en særlig hemmelighed eller nøgle i denne strøm 
til en dyb forløsning, og hvordan denne som Guds nådefulde kærlighed på dyb måde kan 
nære menneske efter menneske, der vil føle, at endeligt mødes længslen, og de er kommet 
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hjem i en form for åndeligt hjem. Det vistes, hvordan der er mange åndeligt søgende 
mennesker, der går med en bevidst eller ubevidst længsel efter at føle samklangen med 
disse vibrationer af Jesu og Maria Hellig Hjerte, som forløser så dybt. Dermed er det en 
form for gave til alle de tusinder af søgende mennesker, der længes efter samklangen med 
dette af Guds ”vibrationsuniverser”, der fremmer den åndelige udviklingsproces og som 
gør, at det daglige virke og opgave vil føles langt mere menings- og glædesfyldt. 
 
Det vistes endeligt, hvordan Jesu og Maria Hellige Hjerte flyder stadigt mere og mere 
intenst ind i ASSISI MISSION, og hvordan jeg og os alle, der er dedikeret til ”the Spirit 
of Assisi”, har en opgave med at formidle og sprede denne favnende, healende kærlighed 
til en ”tørstende” menneskehed, der længes hjem. Derfor blev jeg og vi bedt om at være 
bevidste om, at denne strøm af den nådefulde kærlighed vil danne en form for klangbund 
i alle de aktiviteter, som ASSISI MISSION tilbyder i 2009. Inspirationen var så uendeligt 
smukt, og jeg delte den i begyndelsen af 2009 med medlemmerne af ASSISI MISSION. 
Siden da er vi flere medlemmer, der i vore meditationer og tjenester har arbejde med 
bevidst at åbne os for, formidle og udstrømme disse vibrationer af Jesu og Maria Hellige 
Hjerte. Jeg har selv erfaret skønheden, glæden og en dyb, dyb taknemmelighed over, at 
denne dybe ”mystiker-strøm” nu som en gave kan åbnes, og hvordan den strømmer ind i 
og gennem mit hjerte på dybere og dybere måde. Også flere medlemmer har givet mig en 
lignende meget smuk respons. 
 
Det er derfor med stor forventningens glæde, at jeg ser frem til for alvor at tage fat på det 
nye års kursus- og rejseaktiviteter, se nedenfor i nyhedsbrevet. Inden da lidt om de 
aktiviteter i Assisi og udenlands, som har præget januar og februar måned. 
 

 
Jesu og Maria Hellige Hjerte 
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Møde med anglikanske pilgrimme fra Japan 
Dagen for Hellig Tre Konger er hvert år velsignet med et møde, som jeg er kommet til at 
sætte stor pris på. For 18. 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. 40 japanere fra den anglikanske kirke. I de foregående 17 år, hvor 
biskoppen hvert år er kommet til Assisi med sine grupper, udviklede der sig et varmt 
hjertevenskab mellem ham og Pater Mizzi. Så kærligt var deres venskab, at biskoppen 
kom på et ekstra besøg i maj måned sidste år for at bede ved Pater Mizzis grav, og berørt 
fortalte han mig ved dette møde, at Pater Mizzi havde velsignet ham fra sin sygeseng på 
hospitalet i januar 2008. Et smukt og intenst øjeblik, som også jeg huskede så godt. 
 
Sammen med Padre Silvestro Bejan mødte jeg igen i år Ærkebiskop Uematsu og hans 
gruppe af de altid så smilende japanere, hvoraf kun få taler engelsk, men med mange smil 
og fagter klarer vi nu også en hjertevarm kommunikation efter de mere officielle indlæg, 
som af en tolk oversættes fra italiensk eller engelsk til japansk. Den officielle del af 
møderne består af taler af Uematsu, Padre Silvestro og mig, hvor jeg især taler om Pater 
Mizzi til gruppens store glæde, idet mange af dem kendte ham, eller har hørt meget om 
ham. Endvidere celebreres anglikanske messer i Sacro Convento’s smukke kapeller, 
Cappella della Pace og Cappella del Frate Elia. For mig var det en særlig stor glæde også 
i år at møde biskoppen som i egenskab af primat står i spidsen for de omkring 5 millioner 
anglikanere i Japan. Han er et idealistisk, meget hjertevarmt, ydmygt og dybt spirituelt 
menneske, der tydeligvis går i Frans’ fodspor. Igen i år tænkte jeg over, hvor mange af 
disse spirituelle, hjertevarme og ydmyge ledere fra både Den Katolske, Den Anglikanske 
og Lutherske Kirke og verdens øvrige religioner, jeg har stiftet bekendtskab med her i 
Assisi. Det er rigtigt mange, og det giver håb for det fortsatte arbejde for 
menneskehedens enhed via økumenisk og inter-religiøs dialog. 
 

 
Biskop Nathaniel Uematsu, den anglikanske primat fra Japan, 

under mit indlæg til gruppen, som han oversatte til japansk 
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Ugen for bønner for kristen enhed d. 18.-25. januar 
Efter Hellig Tre Konger bliver det meget stille i Assisi indtil d. 18. januar, hvor 
opmærksomheden igen rettes mod en særlig uge, som siden 1908 har været afholdt hvert 
år i perioden 18.-25. januar. 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 intense bønsarbejde og give deres vidnesbyrd om 
bestræbelserne for enhed mellem de kristne. I Assisi folder denne uge sig 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. Også i år foregik bønsaftenerne på 
skift i Assisis forskellige kirker, og vi indledte med en meget smuk og speciel andagt i 
Basilica di San Francesco’s stopfyldte nedre kirkerum. I et kirkerum kun oplyst af 
levende lys sang de mandlige medlemmer af Padre Magrinos kor en byzantinsk liturgi fra 
det 15. århundrede skrevet af græske munke til ære for Frans. En ortodoks præst for den 
rumænsk ortodokse menighed i Italien ledte bønnerne og prædikede efter den indledende 
tale, der blev givet af Padre Silvestro. Det var så sandelig en smuk og udsædvanlig 
indledning på en uge, hvor de efterfølgende spirituelle andagter også var meget inderlige.  
 

 
Bønsugen for kristen enhed, d. 18. januar 2009 i Basilica di San Francesco 

Den ortodokse præst Padre Ioan T. Bobirnea flankeret af Padre Silvestro Bejan og Assisis 
biskopo, Msgr. Domenico Sorrentino 
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Hvert år er det samtidigt en enestående lejlighed for os søstre og brødre i Assisi til at 
samles i samme kirke – bortset naturligvis fra de kontemplative Klarisser og 
Benediktinersøstrene, der lever i klausur. Til hverdag foregår det indre arbejde nemlig i 
den kirke, i hvilken den enkelte broder eller søster tjener, enten som følge af, at 
vedkommendes kloster ligger sammen med kirken eller tæt på. Det mærkes tydeligt, hvor 
opløftende det er under denne uges bønner at mødes i et fælles hjerteengagement – også 
under det efterfølgende meget glædesfyldte samvær. 
 
På ASSISI MISSION’s hjemmeside under menupunktet ”Økumeni” er der en nærmere 
beskrivelse af historien om arbejdet for enhed i den kristne kirke og Assisis mission i 
dette arbejde, som du kan læse, hvis du har lyst til det. 
 
Efter denne bønsuge, stod der en rejse på programmet, nemlig: 
 
Rejse til Norge og Danmark 
Allerede på rejsen til Danmark og Norge i slutningen af januar måned og begyndelsen af 
februar mærkede jeg, hvordan den ovenfor omtalte nye dybde i ”the Spirit of Assisi” af 
Jesu og Maria Hellige Hjerte begyndte at flyde ind i de aktiviteter, som blev afholdt. Jeg 
ankom i slutningen af januar til et meget smukt, helt hvidklædt Norge, hvor temperaturer 
på minus 15 grader om natten bevirkede, at sneen i 50 cm dybde lå kridhvid og uberørt i 
et landskab, der veksler mellem de livgivende fjorde og det smukke omkringliggende 
kuperede landskab med bakker, åse og fjelde. Det var derfor med en følelse af at være i et 
vidunderligt eventyr-land at afholde kursus i Drammen syd for Oslo. I en weekend gik vi 
i fodsporene på Frans og Klara i den nye dybde af strømme, der gjorde, at det føltes som 
Jesus og Maria stod lige bag Frans og Klara. Den respons jeg har modtaget fra nogle af 
deltagerne efter dette første kursus i 2009 viser mig, hvordan den ovennævnte inspiration 
begynder så smukt at folde sig ud.  
 

 
Drammen, Norge i begyndelsen af februar 2009 
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Efter opholdet i Norge gik turen til et meget mere mildt og som sædvanligt for årstiden 
lidt gråt Danmark. Efter et inspirerende og konstruktivt bestyrelsesmøde i ASSISI 
MISSION i København, var der andre arbejdsopgaver, der kaldte, bl.a. den nye ASSISI-
CD, som beskrives nedenfor samt foredrag og meditation på Den Gyldne Cirkels 
gralsuddannelse om udviklingen i "the Spirit of Assisi" gennem de nu næsten 10 år fra 
mit første ophold og "kald" i 1999 til i dag, hvor vi som nævnt ovenfor er nået til den 
store gave, at tiden er inde til en dybere åbning for de uendeligt smukke og favnende 
vibrationer af Jesu og Maria Hellige Hjerte. Endvidere talte jeg om min vej til denne 
opgave og dens løbende udfordringer og vanskeligheder. Også her modtog jeg flere 
smukke respons på, hvad "the Spirit of Assisi" gjorde ved deltagerne - ikke mindst i 
forhold til at aktivere og berøre hjertet på en særlig dyb måde. 
 
Efter 15 dage i Norden gik turen hjem til Assisi igen og til en begivenhed, som vi var 
mange i Assisi, der med spænding havde ventet på. 
 
Ny leder af Sacro Convento 
Efter over en uges intens mødeaktivitet på Sacro Convento under det kapitalmøde, der 
kun holdes hver fjerde år, blev søndag d. 15. februar en særlig festdag i Assisi. Vi bød 
velkommen til den nye leder af Sacro Convento, Padre Giuseppe Piemontese. Padre 
Piemontese er født i 1946 i Monte St. Angelo (tæt på Padre Pios kloster i San Giovanni 
Rotondo i Syditalien), hvor han allerede som 17-årig aflagde sine første løfter. Han blev 
senere præsteviet og har i årene op til i dag tjent i Franciskanerordenen som leder inden 
for mange forskellige områder. Han var hovedcelebrant ved højmessen denne søndag, 
som var ekstra dyb, højtidelig og festlig, fordi Padre Magrinos dygtige kor sang så 
uendeligt smukt og inderligt. Efter messen fik alle os søstre mulighed for at ønske Padre 
Piemontese velkommen, og jeg fik lejlighed til at fortælle ham lidt om mine år sammen 
med Pater Mizzi og den fortsatte støtte til Padre Silvestro. I det strålende solskinsvejr var 
det en særlig glædesfyldt søndag formiddag i Assisi, og dejligt var det også at opleve 
brødrenes glæde over, at den intense mødeaktivitet på Sacro Convento nu nærmer sig sin 
slutning. Den nye ledelse har i marts måned et møde af en uges varighed med drøftelser 
og beslutninger for fremtiden, og herefter forlader vor leder gennem 8 år, Padre Vincenzo 
Coli, Assisi for at tage tilbage til sin hjemprovins i Toscana. Det bliver naturligvis med 
nogen vemod, at vi siger farvel til Padre Vincenzo, som har været en meget dygtig, 
respekteret og afholdt leder, der har stået i spidsen for mange også nye aktiviteter på 
Sacro Convento igennem de sidste 8 år, bl.a. ved de møder med højtplacerede kirkelige, 
statslige og kulturelle repræsentanter fra hele jorden, der som i en ”lind strøm” besøger 
Assisi, og naturligvis altid officielt modtages på dette store, smukke moderkloster ved 
Frans’ grav.   
 
Men det er også med glæde, at vi ser frem til den nye ledelses bestræbelser på at føre det 
gode arbejde videre. Også Padre Silvestro strålede om kap med solen denne særlige 
søndag i Assisi - måske også fordi jeg fra mit ophold i Norge havde medbragt 
rensdyrkød, som han havde hørt er den største delikatesse i Norden, og som han så meget 
frem til at smage. Med afslutningen af kapitelmødet er Padre Silvestro fritaget for sin 
hidtidige, meget arbejdskrævende ledelsesfunktion på Sacro Convento, og han kan 
således snart give fuldt fokus på CEFID, som han netop endnu en gang har rengjort ned 
til alle detaljer. Det var tydeligt, at han ser meget frem til at bruge alle sine kræfter på den 
inter-religiøse og økumeniske dialogmission, som han brænder for.  
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Pater Mizzis bog 
Ved årsskiftet gjorde vi status over indsamlingen til Pater Mizzis bog, og en check på 
donationskontoen i Danmark er blevet udstedt. Ved mødet d. 4. januar 2009 på Sacro 
Convento med den anglikanske primat og hans gruppe af pilgrimme, afleverede jeg en 
check på euro 1.850 fra ASSISI MISSION’s indsamlingskonto i Danmark til Padre 
Silvestro. I sommers skrev jeg også til Biskop Uematsu, og han havde til mødet medbragt 
euro 450 fra Japan. Sammenlagt med alle de kontante donationer, som er indkommet i 
Assisi og på mine rejser til Danmark, Norge og Finland er ASSISI MISSION’s virke 
med at rejse støtte til bogprojektet p.t. endt med euro 4.000, ligesom der i det nye år er 
kommet lidt mere ind.   
 
Padre Silvestro er blevet færdig med den italienske del af bogen, Pater Mizzis artikler 
gennem 25 år til bl.a. Sacro Convento’s tidsskrift ”San Francesco”. Jeg er også næsten 
færdig med den engelske del af bogen, foredragene i årene 2004-2007. Manuskriptet er 
netop kommet tilbage efter en sidste korrektur hos det meget berørte engelske medlem af 
foreningen, og om få dage kan jeg give det til Padre Silvestro. Efter mødet med den 
japanske gruppe havde jeg en snak med Padre Silvestro om forskellige aktiviteter på 
CEFID i 2009. Om bogen fortalte han, at han havde lyst til at gøre mere ud af denne, og 
bl.a. inkludere flere af Pater Mizzis smukke fotos med krydshenvisning mellem fotoene 
og artiklerne fra ”San Francesco”, som dermed vil give et enestående indtryk af Pater 
Mizzis mission gennem de mange år. Jeg støttede meget op om disse tanker, også selvom 
det vil betyde, at bogen ikke når at udkomme på Pater Mizzis første festdag. Hellere et 
dybere og smukkere arbejde, end at bogen hastes igennem. Da Padre Silvestro som nævnt 
snart er frigjort fra sit fuldtidsjob i ledelsen af Sacro for derefter at have fuldt fokus på 
CEFID, vil det også være muligt for ham at kombinere en senere udgivelse af bogen med 
andre aktiviteter omkring Pater Mizzis mission og CEFID. 
 
Lis Frederiksen fra foreningen er med stor entusiasme og glæde gået i gang med en 
oversættelse til dansk af de engelske foredrag til bogen, og således er Pater Mizzis 
rørende barndoms- og ungdomshistorie på Malta samt hans levende fortælling om tiden 
som novicemaster i Rivotorto og på Sacro Convento fra 1960 til 1972 blevet færdige. 
Hvordan og hvornår disse foredrag kan udgives er endnu uvist, da det afhænger af både 
økonomien i en udgivelse samt copyright. Jeg har dog fået accept fra Padre Silvestro til, 
at ASSISI MISSION må benytte en dansk version af foredragene til ikke-kommercielt 
brug. 
 
På Ordenens og foreningens vegne retter jeg hermed en tak til alle jer, der har været med 
til at støtte, at denne bog kan blive en realitet. Da det sandsynligvis vil koste i hvert fald 
euro 6.000 at udgive bogen, vil indsamlingen fortsætte også i 2009, og der kan stadigvæk 
indsættes donationer på den særligt oprettede konto i Danmark, ligesom jeg fortsætter 
med at modtage kontante bidrag under kommende retræter i Assisi og udenlands. 
 
Rejser i 2009 med ”the Spirit of Assisi” 
Fælles lys- og gralsrejse til Polen 
Det er flere gange inspireret, at en af årets allervigtigste aktiviteter er vor rejse i en 
gruppe medlemmer af ASSISI MISSION med ”the Spirit of Assisi” rundt i Polen, som 
finder sted i tiden d. 30. april til 9. maj 2009. Vi starter med 4 dages ophold og intenst 
indre arbejde på Niepokalanow, verdens største Franciskanerkloster stiftet af Maximilian 
Kolbe. Herefter går turen sydpå til Czestochowa med 3 dages ophold og indre arbejde 
ved Polens største helligsted med ”Den Sorte Madonna”, og vi ender med 2 nætter i 
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Krakow i det sydligste Polen, hvor vi bl.a. fordyber os i Sr. Faustinas kloster. Sr. Faustina 
var den nonne, der i årene før 2. Verdenskrig modtog talrige åbenbaringer og en lære af 
Jesus om hans barmhjertighed, og som fik opgaven at få det i dag verdensberømte billede 
malet, der viser Jesus som udstrømmer. 
 

 
Det Hvide Hus, Washington D.C. 

 
USA – Washington D.C. og New York 
Herudover er der kommet en for mig overraskende rejse på programmet. Efter det 
skelsættende valg af Barack Obama som USA’s næste præsident og læsningen af hans 
egne to bøger (”Arven fra min far” og ”Mod til at håbe”) samt Asger Lorentsens og 
Søren Hauges nye bog (”Barack Obama – håb, vision og impuls”) har jeg haft en indre 
fornemmelse af, at jeg var en af de sikkert tusinder af lysarbejdere over hele Jorden, der 
søgtes trukket ind i en mere bevidst indre støtte af den fornyelsens impuls, som Barack 
Obama nu er hovedansvarlig for i USA med afsmittende virkning i Verdenssamfundet. 
For første gang følte jeg en lyst og fandt en indre mening i at tage til USA, og da 
impulsen blev stedse stærkere, åbnede jeg mig bevidst for indre forståelser, der 
bekræftede, at der er meget stærk indre støtte til at realisere en rejse hurtigst muligt for at 
stå til rådighed med opbyggelse og forstærkelse af en beskyttelse omkring Det Hvide 
Hus. Rejsen er nu faldet smukt på plads:  
 
Den foregår over 17 dage, med afrejse d. 8. marts efter en dags foregående ophold i Rom. 
Jeg starter i Washington D.C., hvor jeg i 8 dage opholder jeg mig på min ordens kloster 
(Franciscan Friars and Sisters of the Atonement) 6 km fra Det Hvide Hus. 
Hovedopgaven er naturligvis Det Hvide Hus, men også Capitol Hill, som huser USA’s 
Senat og Repræsentanternes Hus samt Højesteret, vil jeg opholde mig ved, ligesom 
Lincoln Memorial (mindeanlæg for en af USA’s største præsidenter, Abraham Lincoln) 
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skal besøges. Herefter går turen nordpå til New York, hvor jeg i de efterfølgende 8 dage 
opholder jeg mig på min ordens moderkloster i smuk natur i omegnen af New York City. 
Jeg tager nogle ture ind til New York for at lave indre arbejde bl.a. en hel dag ved 
Frihedsgudinden (New Yorks hovedindstrømningsfokus) samt på andre ture til Ground 
Zero, FN-bygningen og Central Park som den Helligåndsprægede gral i centrum af 
Manhattan. 
 

 
Frihedsgudinden og Manhattans skyline, New York 

 
Som et led i forberedelsen af denne rejse har jeg skrevet til nogle af Pater Mizzis nære 
kontakter i USA, som jeg enten har mødt her i Assisi, eller som jeg kender til på grund af 
hans omtale af dem og min senere skriftlige kommunikation med dem. Jeg har netop 
modtaget svar fra en af de allernærmeste kontakter i forbindelse med Pater Mizzis 
mangeårige deltagelse i skiftende amerikanske præsidenters afholdelse af ”the National 
Prayer Breakfast” i Washington D.C., hvor Pater Mizzi ved flere lejligheder mødte 
præsident George Bush Senior og præsident Bill Clinton samt mange ledende 
medlemmer af den amerikanske Kongres. Rejsen til USA bliver således også – ydmygt i 
fodsporene på Pater Mizzi - et møde med i hvert fald denne kontakt i Washington D.C., 
hvor jeg også håber at kunne skabe en form for bro til Padre Silvestro og CEFID, således 
at ”the Spirit of Assisi” forhåbentligt også for fremtiden er repræsenteret ved disse møder 
mellem den politiske top i USA og religiøse repræsentanter fra hele verden. 
 
Malta 
Rejsen til USA betyder, at en planlagt rejse til Malta i netop denne periode må udskydes 
til forhåbentligt senere på året. Jeg modtog i begyndelsen af 2009 en invitation til at bo på 
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en af Franciskanerordenens klostre tæt på Valletta, hvor den ledende bror gerne vil tale 
med mig om dels en mulig kommende grupperejse til Malta, dels om Pater Mizzis 
økumeniske og inter-religiøse aktiviteter. 
 
Fælles lys- og gralsrejse ”Italien Rundt” 
Endelig byder 2009 – i september måned – på den kommende fælles lysrejse ”Italien 
Rundt”, der som et fortsætterkursus tilbydes medlemmer af ASSISI MISSION. Med 4 
overnatninger vil vi opholde os 3 fulde dage i den lysende by San Giovanni Rotondo i 
Syditalien, hvor Padre Pio virkede i 52 år, og som stadigvæk er velsignet med hans meget 
smukke og intense nærvær. Endvidere vil vi have en dags fordybelse i det nærliggende 
Monte San Angelo, den meget smukke, lille bjergby med pragtfuld udsigt over 
Adriaterhavet, hvor Ærkeenglen Michael i det 5. og 6. århundrede i en grotte åbenbarede 
sig for en biskop. Efter vort ophold i Syditalien begiver vi nordpå til Assisi og undervejs 
vil vi gøre ophold med badning og healing i det turkisblå Adriaterhav. Under vort 6 dages 
ophold i Assisi vil også en dagstur til Rieti-dalen, også kaldet Italiens Hellige Dal, blive 
en del af programmet. Er du interesseret i denne spirituelle rejse, er der er publiceret en 
invitation på hjemmesiden. Se under ”kurser og retræter”. 
 

 
San Giovanni Rotondo 

Padre Pios ”øjesten” – det hospital, han lod bygge – set fra kirkepladsen foran 
de tre kirker, der ligger som hjertet i San Giovanni Rotondo 

 
Har du lyst til at læse mere om Padre Pio og San Giovanni Rotondo, ligger på 
hjemmesiden under ”artikler” en artikel, som jeg skrev i 2006. Den kan også åbnes på 
følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/artikler/arkiv/padrepio.pdf 

http://www.assisimission.net/dk/artikler/arkiv/padrepio.pdf�
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Besøg hos Fr. John Kapenda i Rom 
Mange har givet mig respons på ASSISI-NYT for august 2008, som indeholder 
interviewet med Fr. John Kapenda OFM Conv. og hans vigtige mission med hjælp til de 
forældreløse børn i Zambia. Efter dette interview har jeg holdt tæt kontakt med Fr. John, 
som på Franciskanerordens universitet i Rom, Seraphicum, er i gang med sit sidste 
semester af studier. Jeg har også af donationerne givet under kurser i Assisi holdt lidt 
tilbage til Fr. Johns mission, ligesom jeg har øremærket mine egne donationer til fattige 
til hans børnemission i Afrika. Således kunne jeg for nylig sende Fr. John euro 150. I 
forbindelse med min rejse til USA tager jeg til Rom en dag tidligere for at mødes med Fr. 
John og i øvrigt bo den sidste nat i Italien på klosteret ved Seraphicum, førend flyet tidligt 
næste morgen går mod USA. Jeg glæder mig til nogle gode timer i samvær med Fr. John, 
og viderebringer hermed den bøn, som han for nyligt kom med: 
 
Har du en gammel mobiltelefon, som du ikke mere bruger, er han den glade aftager. I 
hans meget fattige hjemegn i Zambia, hvor han driver sin børnemission, er der hverken 
rindende vand, toiletter eller elektricitet, men der er mobilnetsdækning. Det betyder, at 
han giver mobiltelefoner til alle sine kontakter i hjemegnen og på den måde kan han 
holde kontakt til dem, også mens han er her i Europa. Jeg glæder mig til at kunne 
medbringe 2 gamle mobiltelefoner til ham, og har du en, du ikke bruger, kan den gives til 
mig. Kontakt mig gerne, så finder vi en måde at få den bragt til Assisi/Rom på. Jeg ser jo 
løbende mange mennesker fra Danmark og Norge i Assisi, så vi skal nok få bragt den 
herned. 
 
Naturligvis modtager Fr. John også med stor taknemmelig evt. kontante donationer, evt. 
via den konto, der er beskrevet i ASSISI-NYT for august 2008. 
 
Kommende kurser i Assisi 
Årets første kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra 3. til d. 13. april 2009. Jeg ser 
meget frem til den uendeligt smukke hellige uge i Assisi, der er en enestående mulighed 
for at gå tæt i Jesu fodspor i hans mystiske vandring og dybe overgivelse under de 
begivenheder og dramaer for næsten 2.000 år siden, som er blevet til den kristne 
påskefejring.  
 
Efter ”afstikkeren” til Polen kommer den 9 dages pinseretræte fra 23. maj til 1. juni, 
som det også fylder mig med glæde at tænke på. Det er nok den allersmukkeste årstid i 
Assisi, hvor naturen endnu engang udfolder sin utrolige skønhed med de saftigt grønne 
farver og blomster i millioner overalt, ikke mindst den røde valmue fryder mig altid. 
Foruden vor fordybelse på Assisis helligsteder, på La Verna og i naturen, krones 
Pinseretræten med den uendeligt smukke pinsehøjmesse i Basilica di San Francesco, hvor 
Padre Magrinos synger. 
 
Brochuren på pinseretræten findes på hjemmesiden, og kan også åbnes under følgende 
link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assi
si%20pinsekursus.pdf 
 
Bemærk, at tilmeldingsfrist til pinseretræten for en sikker plads i grupperejsen og 
på klosteret er d. 19. marts 2009. 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20pinsekursus.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20pinsekursus.pdf�
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Der er til pinseretræten udsendt en særlig invitation, som ikke er udlagt på hjemmesiden, 
men du kan rekvirere den ved henvendelse til mig. 
 
Efter endnu en ”afstikker” til Danmark slutter første halvårs kurser i Assisi med den 9 
dages sommerretræte fra d. 29. juni til d. 8. juli, hvor Assisi er iklædt højsommerens 
smukke farver med den stolte, knejsende solsikke som dronningen. Både på pinseretræten 
og på sommerretræten vil vi opholde meget i Guds grønne katedral, og vi vil på 
sommerretræten besøge både La Verna og Italiens vigtigste Maria-helligsted, Loreto, som 
ligger på en høj med pragtfuld udsigt over Adriaterhavet. Efter fordybelsen i Loreto vil vi 
tilbringe eftermiddagen på en strand ved Adriaterhavet, hvor vi har mulighed for badning 
i det varme, turkisblå vand. Sidste år var vi en flok jublende pilgrimme, der nød at 
svømme rundt i havet. 
 
Brochuren på sommerretræten findes på hjemmesiden, og kan også åbnes under følgende 
link: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assi
si%20sommerretraete.pdf 
 
Bemærk, at tilmeldingsfrist til sommerretræten for en sikker plads i grupperejsen 
og på klosteret er d. 24. april 2009. 
 

 
Badning i Adriaterhavet efter fordybelse i Loreto 

Sommerretræten 2008 
 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20sommerretraete.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20sommerretraete.pdf�
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Aktiviteter uden for Assisi 
Kursus i Charlottenlund Danmark lørdag d. 13. og søndag 14. juni  
I forbindelse med afholdelse af årets generalforsamling i ASSISI MISSION, tilbydes et 
weekend-retræte i Charlottenlund, således: 
 
Jesu og Maria Hellige Hjerte i ”the Spirit of Assisi”  
Lørdag d. 13. juni kl. 11-18 og søndag d. 14. juni 2009 kl. 10-17 
Under meditationer og indlæg vil vi åbne os dybere for Jesu og Maria Hellige Hjerte via 
”the Spirit of Assisi”. Indlæggene vil berøre denne åbning til arven efter Jesus og Maria, 
som mystikere gennem tiden har erfaret som en særlige nøgle til Guds dybt favnende, 
forløsende og healende kærlighed, ikke mindst mystikere som Frans, Klara, Padre Pio, 
Maximilian Kolbe og søster Faustina Kowalska, som vi vil forholde os særskilt til.  
 
En brochure vil i marts måned blive publiceret på hjemmesiden. 
 
Til medlemmer af ASSISI MISSION: Bemærk at generalforsamlingen, som 
sandsynligvis afholdes i tiden lørdag, d. 13. juni kl. 09.30-10.30 er flyttet til 
Charlottenlund, idet lokalerne på Sølund i Skanderborg med det nye priskoncept er blevet 
alt for dyre. Særskilt indkaldelse til denne vil komme i maj måned. 
 
Det er planen, at dette kursus gentages i Aarhus d. 31. oktober og 1. november, således at 
I, der bor i det vestlige Danmark har lettere ved at deltage. Ligeledes er det planen at 
afholde et lignende kursus også i Norge. Mere herom senere. 
 

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

 
 
Den finanskrise, som tog sin begyndelse sidste år, har udvidet sig til at være en 
verdensomspændende økonomisk krise, som ikke blot har ramt ledere af banker og 
finansinstitutter, der drevet af grådighed har givet sig selv uhyrlige lønninger og bonuser, 
og andre spekulanter på finansmarkederne drevet af samme begær om lette penge, men 
også mange helt ”uskyldige” mennesker er ramt via virksomhedslukninger og 
nedskæringer med deraf følgende arbejdsløshed og så store løntab, at de måske må 
forlade deres hjem. For denne sidste gruppe føler jeg stor medfølelse. På trods af 
mangeartede statslige redningspakker overalt på jorden gennem de sidste par måneder 
synes den økonomiske krise endnu ikke at være knækket. Jeg fornemmer, at en af de 
største barrierer og udfordringer er den psykologiske og følelsesmæssige med den 
usikkerhed, angst og manglende tillid, som er vækket hos menneske efter menneske og i 
gruppe efter gruppe jorden over. Men at denne angst, usikkerhed og manglende tillid i 
højere grad er kommet op i dagsbevidstheden, giver os samtidigt en enestående mulighed 
for at forløse og heale dybere lag af de mekanismer og aspekter, der tenderer til at 
fastholde os i mest muligt kendte og trygge rammer, hvor vi er tilbøjelige til at isolere os 
fra den større helhed, som på længere sigt netop kan fremmes af krisen, når vi går ind i 
processerne og åbner os for de gaver, der ligger til os.  
 
Lad os derfor søge at være redskaber for de visioner om håb, fornyelse, enhed og 
samarbejde, som helt tydeligt nærmest som en forløsningens bølge blev sat i gang verden 
over ved valget af Barack Obama som USA’s præsident. Lad os nære alt det, der fremmer 
tilliden, idealismen og entusiasmen med den grundliggende viden, at ingen udfordringer 
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er for store for et menneske eller en menneskehed der søger fred, samarbejde og enhed, 
og at den hjælp, der fra Guds Rige flyder til os i denne tid, vil inspirere os til de både 
individuelle og kollektive løsninger, der bringer os længere på vejen i Guds store plan om 
den menneskelige families enhed.  
 
Med Barack Obamas ord: Der er ingen udfordring for stor for en verden, der er forenet. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
 

 
ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf  

Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy  
tel: +39 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net 

web: www.assisimission.net 
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