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ASSISI-NYT – 26. november 2022 
Retræte i Assisi i maj 2023 

Efterår i Assisi og festen for Frans  
Verdenssituationen og årsinspiration 

 

 
Basilica di San Francesco – Overkirken. 

Foto: Sacro Convento. 

 
Assisi, d. 26. november 2022 
 
Kære Assisi-ven.  
 

Maj-Maria-retræte i Assisi d. 16.-24. maj 2023 
I oktober måned afholdt vi i Skævinge i Danmark en dyb og inderlig weekend-retræte i ”the Spirit 
of Assisi” med særligt fokus på Maria, som deltagerne udtrykte stor glæde over. Det viste sig, at 
de fleste af dem, der deltog, gerne ville med på en retræte i Assisi i maj måned 2023. 
 
Hjemkommet til Assisi i slutningen af oktober gik jeg i gang med planlægning af retræten. Efter 
møder med Fr. Jerzy Norel, CEFID’s og Franciscanum’s leder, og dialog med Mette og Leif som 
med-gruppeledere kunne vi i sidste uge udsende invitation til maj-retræten 2023 i Assisi – med 
et ekstra særligt fokus på Maria, fordi maj måned er Marias måned i den katolske kirke. 
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Invitationen blev allerførst udsendt til dem, der havde forhåndstilmeldt sig/udtrykt interesse, og 
nu kan jeg dele den alle modtagere af Assisi-Nyt, se vedhæftede fil med fyldige oplysninger om 
retræten, dens indhold og de praktiske forhold. 
 

 
Sacro Convento og Basilica di San Francesco set fra dalen,  

som i forårets frodighed er pyntet med røde valmuer blandt alt det saftigt grønne.  
Foto taget i maj 2016 af Padre Silvestro Bejan, CEFID.  

  
Vi er særligt glade for at fortsætte det tætte samarbejde med de hjertevarme, glædesfyldte 
franciskanerbrødre på CEFID/Franciscanum omkring gruppens ophold, forplejning og brødrenes 
deltagelse i vort fælles samvær. Det fælles samvær med franciskanerbrødre i april måned 2022 
var – gensidigt - så stor en succes, at vi har udvidet deres deltagelse i programmet for retræten i 
maj 2023 til også at indeholde et emne om Maria, Guds moder i den franciskanske spiritualitet. I 
programmet med mine fortællinger og vore fælles fordybelse på helligsteder, messer og vespers, 
deler brødrene således følgende emner med os:  
 
Samvær med Fr. Jerzy Norel, CEFID’s leder, og med to andre dybe, hjertevarme brødre, hvor de 
deler med os om Maria i den franciskanske spiritualitet, Franciskanerordenens mission i vor tid, 
den særlige mission for Fred, Retfærdighed og Skabelsens Integritet og om livet i efterfølgelse af 
Frans under klosterløfterne om fattigdom, lydighed og cølibat. Det ser vi meget frem til. 
  
Vi får som i april rådighed over hele 4. og 5. salen på CEFID samt refektoriet på 1. sal i 
Franciscanum til vores fælles morgenmåltider og 2 x aftensmad forberedt af brødrene. 
Klosterets/centerets indre/ydre skønhed, stilhed og meget smukke fredsvibrationer er noget helt 
særligt, og så er det naturligvis også noget særligt at bo under samme tag som de 9 dybt 
spirituelle, hjertevarme brødre, der til dagligt bor og har deres spirituelle praksis på klosteret. 
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Har du lyst og mulighed for at komme med, er det måske en god idé med relativt hurtig 
tilmelding, idet lige nu over halvdelen af pladserne er optaget. Vi har et ønske om max. 15 
deltagere.  
 

 
Fr. Jerzy Norel, CEFID’s og Franciscanum’s leder. 

Fr. Jerzy  vil dele med os om 
Maria i den franciskanske spiritualitet og om 

livet i efterfølgelse af Frans under klosterløfterne om fattigdom, lydighed og cølibat. 
Før hans nuværende virke på CEFID var han i 12 år 

den globale ordens næsthøjest placerede leder med basis i Kyrien i Rom. 
Han kender derfor ordenen ud og ind også som følge af hans mange rejser til alle provinser i verden. 

To andre ledende brødre vil dele de øvrige franciskanske emner med os. 
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Festen for Frans 2022 – højmesse i Frans’ Overkirke transmitteret på direkte TV af Rai1 

 

Festen for Frans 
Årets fest for Frans d. 3. og 4. oktober var atter meget smukke, inderlige og kraftfulde dage i 
Assisi. 
 
Dagene er for mig og for hele franciskanerordenen særligt hellige. D. 3. oktober 1226 – kort efter 
solnedgang – gik vor elskede Frans på de indre planer i en lille stenhytte ved hans elskede kapel, 
Porziuncola, i dalen neden for Assisi. Selvom det var blevet tusmørke, kom en stor flok lærker 
flyvende og satte sig på stenhytten, på kapellets tag, i træerne og på jorden, og her brød disse af 
Frans elskede søstre lærker ud sang som et sidste farvel til tiggermunken, der havde prædiket for 
dem. På den måde vidste alle de borgere, der havde forsamlet sig omkring Porziuncola, at deres 
elskede Frans havde forladt det fysiske plan for at blive herliggjort i Himlen. I selve Assisi begyndte 
en gammel, lille kirke, Santo Stefano, af sig selv at ringe med klokkerne, og de, som var samlet i 
Assisi for at høre nyt om Frans, fik budskabet via den mirakuløse klokkeringning. 
 
På selve dødsdagen nu 796 år senere samledes vi i Assisis kirker til særlige inderlige vespers og 
messer ihukommende Frans’ overgang, hvor kirkeklokkerne ringede efter mørkets frembrud. På 
festdagen d. 4. oktober fejrede vi talrige festmesser hele dagen, den største i Basilica di San 
Francesco kl. 10.00, som sendtes på direkte tv til hele Italien. Om eftermiddagen afsluttedes 
festen med en særligt højtidelig vesper, hvor hovedcelebranten fra tårnet ved Frans’ Overkirke 
velsignede hele Italien og verden, og brødrene uddelte velsignede olivengrene som et budskab 
om fred. 
 
Frans er – sammen med Skt. Catharina af Sienna – Italiens skytshelgen, og som den mest elskede 
helgen er hele Italiens bevågenhed på Assisi d. 4. oktober – en dag, der i Italien er dedikeret til 
fred og dialog - et emne, der tages op overalt, også i skoler og undervisningsinstitutioner. 
 



Side 5 
 

 
Ordens øverste leder taler efter festmessen og introducerer Italiens præsident. 

 
I år var det Den italienske Bispekonference, der bragte olien til den lampe, der evigt brænder i 
Frans’ gravkapel. Den blev tændt af vor dybe, vise og hjertevarme præsident, der for et par år 
siden fik tildelt Frans’ Fredslampe. Han holdt også en smuk tale om fred og dialog efter den tv-
transmitterede højmesse. Vi var alle meget glade for hans besøg.   
 

 
Præsident Sergio Mattarella taler efter festmessen for Frans i Basilica di San Francesco. 

 
Noget af det, der i festdagene glædede mig mest, var den procession, der om morgenen d. 4. 
oktober gik fra Piazza Comune til Basilikaen – en procession, der finder sted hvert år. I år var der 
særligt mange børn, nok flere hundrede – fra børnehavebørn til unge skolesøgende – der med 
flag, bannere, etc. gik glædesfyldte og syngende i fredsprocession til Basilikaen. Jeg tænkte 
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spontant, at der er meget håb for menneskeheden og jorden, da jeg betragtede den unge 
generation. Må alle vi voksne passe godt på dem. 
 

 
Procession på Frans’ festdag. Forrest gik lurblæsere, der blæste fanfarer undervejs. 

Og så kom børnene: 
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Til slut: Middelalder-udklædte voksne. Disse borgere fra Assisi er hovedpersonerne - de noble - 

under årets middelalderfest, Calendimaggio, som finder sted i begyndelsen af maj hvert år. 
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Under festdagene og også i hele oktober måned har Assisi været fyldt af pilgrimme alle ugens 
dage. De mange mennesker i Assisis gader og på helligstederne er nu blevet et helt sædvanligt 
skue. Jeg selv var bortrejst fra Assisi efter festen for Frans, men fulgte med i oktober måneds 
begivenheder i byen – en måned, der var eftersommervarm og solrig, og først nu i november 
mærker vi efteråret, og at vinteren er på vej.  
 
Længslen efter freden og kærligheden i Frans’ og Klaras by er vedvarende stigende, kan vi 
konstatere og taler meget om. Også nu i november – en ellers sædvanligvis mere fredelig tid i det 
ydre – er der ikke mindst i weekenden så mange mennesker på gaden og til søndagens messer, 
at vi aldrig tidligere har set lige. Jeg ser det fortsat som, at mange mennesker har brug for Assisis 
særlige fred og velsignelse som en hjælp i de svære år, vi har gået igennem på grund af Corona 
og nu uro og usikkerhed som følge af krigen i Ukraine, inflation og energikrise.  
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Smuk aftenstemning på Piazza Comune med flagpyntning af rådhuset under festen for Frans. 
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OFM Conv. brødrene på Sacro Convento beder deres middagsbønner ved Frans’ grav. 

Det er meget smukt og inderligt at deltage i disse universelle bønner. 
Jeg deltog d. 8. november – valgdagen i USA – og ”talte” med Frans om splittelsen i USA. 

 

Verdenssituationen og årsinspiration for 2023 
Især her i sidste halvår 2022 har jeg skrevet side op og side ned med mine refleksioner og links til 
diverse artikler om de mest påtrængende emner blandt de store udfordringer på jorden, som 
også 2022 har været et udtryk for. Jeg har nogle gange genlæst årets tre, større inspirationer, 
som jeg har delt med medlemmer af Assisi Missions Venner, nemlig: 
I januar 2022 – årsinspiration 
I marts 2022 – om Ukraine 
I juli 2022– fortsat Ukraine 
 
På flere måder kan vi kalde 2022 for ”Annus Horribilis”, synes jeg. I perioder ser vi nok ud som 
Frans, der vender tilbage til Assisi fra det mislykkede riddertogt til Det Hellige Land, som endte 
så brat i Spoleto: 
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Frans og hans hest vender slukørede og nedbøjede tilbage til Assisi fra Spoleto. 

 
Men som for Frans’ vedkommende i Middelalderen, der efter fiaskoen i Spoleto modtog sit kald 
om at genopbygge Kristi kirke på jorden, har jeg megen fortrøstning og tillid til, at også i vore 
trængselstider har Gud har en plan, som omfatter ikke blot hver enkelt af os, men hele jorden -  
menneskeheden og alle jordens riger. Der er en højere mening med lidelsen, og når vi er i 
bevidsthedsniveauet, hvor denne erkendelse er levende i det indre, er det langt lettere at bære 
vore trængsler. Vi bærer ikke alene. Gud bærer sammen med os.  Igennem lidelsen lutres og 
hjælpes vi som enkeltmennesker til at tage de næste skridt på udviklingsvejen, som jeg i vor tid 
forstår som især en vækkelse og forædling af hjertecenteret, individuelt hos det enkelte 
menneske og kollektivt i den menneskelige bevidsthed. Vi er på vej til at manifestere det broder-
/søsterskab i menneskeheden og alle jordens riger, som Frans viede sit liv til at demonstrere, og 
det ikke blot ved at kalde alle og alt ”brødre og søstre”. Hans liv i uselvisk tjeneste af næsten var 
en dyb erkendelse og manifestation af denne sandhed. 
 
Min daglige følgen med i nyhedsstrømmen med dybere fokus på nogle af de store 
problemstillinger og udfordringer i 2022 er en forberedelse til den inspiration fra de indre råd, 
som jeg – som mange tidligere år – modtager i begyndelsen af januar, en årsinspiration, der både 
ser tilbage på det forgangne år og ser frem mod det nye.  Hvordan gik det i det forgangne år set 
i lyset af planen for Den Grønne Guldalders Årti, som var hovedoverskriften fra de indre venner 
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ved indgangen til 2020, og hvordan ser tendenserne ud i forhold til planen i det kommende år 
2023? 
 

 
Et af mine yndlingsbilleder af Ærkeenglen Michael, er denne freske i Frans’ Underkirke. 

Ærkeenglen Michael vogter døren til mørket. Min bøn: ”Michael. kom os til hjælp”. 

 
Det kan være endog meget svært at skimte og erkende lysets fremgang, når kriserne er så 
globale, store og mange, som vi oplever det lige nu: Krig i Europa efter Ruslands invasion af 
Ukraine, efterdønninger af Corona pandemien, høj inflation med prisers himmelflugt og knaphed 
i energiforsyningen, som forstærker uligheden i landene. Over det hele ligger klimakrisen, som 
en sky, der ser mere og mere mørk ud efter en rekordvarm og ekstrem tør sommer på den 
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nordlige halvkugle, mens der i Afrika og Asien, ikke mindst i Pakistan, har været usædvanlig heftig 
monsunregn med kraftige oversvømmelser, der har dræbt tusinder og gjort millioner hjemløse. 
 

 
”Jesus og Frans kom os til hjælp” 

Frans og Jesus rækker ud mod hinanden for at manifestere fred. 
Gulvflise i Frans’ Overkirke. 

 
Det er min erfaring fra respons fra modtagere gennem de mange år, jeg har delt inspirationer fra 
det indre råd med medlemmer af Assisi Missions Venner, at rådets indtryk og forståelser er en 
stor hjælp til at erkende dybere sammenhænge, der giver mening, håb og fortrøstning, og som 
gør det lettere for os at stå med det lys og den kærlighed, der vil bære os – som enkeltindivider 
og som menneskehed – igennem kriserne mod den Kærlighedens Civilisation på jorden, som er 
Guds plan. 
 
Har du lyst til på dybere måde at følge med i livet i Assisi via mine fortællinger og også at modtage 
inspirationer om verdenssituationen, er du hjerteligt velkommen som medlem af Assisi Missions 
Venner. I år har jeg indtil nu udsendt 10 af disse dybere Nyt fra Assisi Mission, som ikke publiceres 
uden for denne gruppe eller på hjemmesiden. Den årlige donation anbefales som DKK 400. Send 
mig gerne en mail, og jeg kan inkludere dig i den invitation til medlemskab i 2023, som jeg 
udsender i begyndelsen af det nye år.   
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Jeg er spændt på at modtage årsinspirationen med mine mange delspørgsmål. 
 
Med Frans’ hilsen om fred og alt godt – kærlig hilsen fra Assisi 
 
Bente 

 
På vej ud af den mørke tunnel mod lyset, freden og kærligheden. 

Min bøn: ”The Spirit of Assisi”, kom os til hjælp. 

 
ASSISI MISSION – v/Bente Wolf - Via Fortini 7 - I-06081 Assisi (PG) - Italy 

tel. +39 075 8155 278 - e-mail: bente@assisimission.net 
web: http://www.assisimission.net - fb: http://www.facebook.com/assisi.mission 

file:///C:/Users/Bente/Documents/Assisi-Nyheder/bente@assisimission.net
http://www.assisimission.net/
http://www.facebook.com/assisi.mission

