
ASSISI 
INTRODUKTIONSKURSUS – MARIAFORDYBELSE 

3. december – 11. december 2017 (8 dage) 
 

 
Maria i Basilica di San Francesco på hendes festdag, d. 8. december 2015. 

 

Mødet med Assisi, Frans’ og Klaras uendeligt smukke hellige by, gør et dybt indtryk på alle 
mennesker. Der er naturligvis mange individuelle måder at beskrive det ydre og indre møde med 
Assisi. Overordnet kan det beskrives som: Assisi og et større område omkring Assisi er et helligsted, 
hvor døren til Gudsriget står så åben, at guddommelige vibrationer af medfølende kærlighed, fred, 
glæde og opløftelse uophørligt strømmer ned og favner de mennesker, der opholder sig i Assisi. 
Mange har indre oplevelser af, at det er som om, at der fra Gudsriget er sænket en gylden, hellig gral 
ned i Assisi og dalen – Assisi-gralen – som ”flyder over” med mangfoldige guddommelige vibrationer. 
  
December er en uendeligt smuk, fredelig og inderlig måned i Assisi med forberedelse til julen og Kristi 
fødsel i menneskehedens hjerter, og det er derfor en glæde for 14. år i træk at kunne tilbyde denne 
inderlige retræte. December er også tiden for en stor fest for Maria (8. december), hvor hendes 
uplettede undfangelse fejres. Under Maria-fejringen i december 2007 skete der en så kraftfuld 
intensivering af Marias strømme i Assisi-gralen, at hun åbenbarede sig på toppen af Monte Subasio, 
og efterfølgende har hendes smukke, favnende og healende vibrationer, der i mystikken kaldes 
Marias Hellige Hjerte, vibreret mere og mere intenst i Assisi-gralen. I 2017 kan vi se frem til at 
forsætte den dybe overgivelse, der vil medføre, at Maria kommer endnu tættere på os, individuelt og 
kollektivt. Maria-fejringen indledes med en Novena – en 9 dages forberedelsestid – og klimaks er en 
uendeligt smuk højmesse i Frans’ gravkirke, som vi deltager i. Vejret i december er ofte ganske stabilt 
med dage med smuk, varmende vintersol. Retræten tilbydes alle spirituelt søgende og åbne 
mennesker, der har en vis træning i/åbenhed for meditation, og som har en længsel efter at koble sig 
ind i ”the Spirit of Assisi”. Der vil fra Gudsrigets side være stor bevågenhed på gruppen med hjælp 
til egne indre healingsprocesser og til, at deltagerne i deres hjerter bærer ”the Spirit of Assisis” 
helliggørende fredsvibrationer og de smukke strømme af Marias Hellige Hjerte med hjem som en dyb 
hjælp i det videre daglige indre og ydre virke.  
 
Gruppen kommer til at bo på det meget smukke, fredfyldte franciskanske center i hjertet af Assisi, 
CEFID, som Pater Mizzi stiftede og virkede i gennem en årrække, og hvor vi begge boede. I dag 
viderefører ordenen v/Padre Silvestro Bejan OFM Conv. den økumeniske og interreligiøse 
dialogmission på CEFID. Centeret råder over en stor terrasse med panoramaudsigt over dalen og 
bjergene, meget smukke, nyistandsatte  fælleslokaler som mødelokale, opholdsstue/bibliotek/ 
fjernsynsstue og kapel, som også kan benyttes til egne meditationer. Endvidere er der et helt nyt, 



veludstyret køkken, hvor deltagerne kan lave egen mad, hvis ønsket. Indkvarteringen sker i gode 
franciskanske enkeltværelser og evt. to dobbeltværelser – alle med privat bad.   
 
Det fælles program vil indbefatte: 

 Daglige meditationer og tjenester med absorbering ind i ”the Spirit of Assisi” ” – de 
helliggørende vibrationer af medfølende kærlighed, fred, glæde og opløftelse og særlige 
meditationer med åbning for Marias Hellige Hjerte og engleriget, som i dagene op til jul 
kommer nærmere. Vi afslutter med en dyb healing under Jesu og Marias Hellige Hjerte. 

 Foredrag om Frans’ og Klaras liv og betydning, Franciskanerordenen og idealerne fra Frans 
og Klara, messens liturgi, Pater Mizzis og ordenens fredsmission via interreligiøs dialog fra 
1960 til vor tid, m.v. Vi vil endvidere særskilt fordybe os i Maria, bl.a. hendes barndom og liv, 
hendes mission og tjeneste som vor alles spirituelle moder, Himlens Dronning, uplettede 
undfangelse samt de store Maria-åbenbaringer i vor tid. 

 Deltagelse i Maria-novenaen, søndagens advents-højmesse og den ekstatisk glædesfyldte 
Maria-festmesse i Frans’ gravkirke samt vesper (aftenandagt) i San Damiano og hos 
Klarisserne, som synger som engle. 

 Fælles fordybelse i det ellers lukkede Sacro Convento, moderklosteret ved Frans’ grav. 

 Fælles besøg og fordybelse i Frans’ gravkirke (Basilica di San Francesco), Porziuncola, et 
af Frans’ yndlingssteder og hvor han døde, Klaras gravkirke (Basilica di Santa Chiara), San 
Damiano, hvor korset talte til Frans, og hvor Klara siden boede i klausur med sine nonner 
samt Eremo delle Carceri, hulerne højere oppe på det hellige bjerg, hvor den fastende Frans 
og hans nærmeste brødre ofte trak sig tilbage i meditations- og bønsarbejde. 

 
Selve undervisningsprogrammet med fælles ture ligger over 8 dage med en god siestapause midt på 
dagen og to halve fridage, da pilgrimme ofte står tidligt op for at gå til morgenmesse. Fritimerne er 
forbeholdt den individuelle fordybelse i Assisi og byens øvrige helligsteder, der er så vigtig for at 
kunne koble sig dybere ind i Assisis smukke, healende vibrationer i et indre møde med bl.a. Frans, 
Klara, Jesus og Maria. 
 
Rejsen til Assisi: Der hjemtages billigst mulige individuelle flybilletter med SAS til Rom fra 
København eller Oslo. Der vil  være fællestransport i lejet bus/stortaxi mellem lufthavnen og Assisi 
retur. Udrejse: søndag, d. 3. december 2017. Hjemrejse: Mandag, d. 11. december 2017. Når der 
er fra 5 tilmeldte, får alle besked om flybookning.  
 
Budgettet for rejsen: 
Euro 310 Kursusgebyr til Assisi Mission.  

Ved tilmelding betales euro 155 til konto i Danmark/Norge. Restbeløbet betales til 
kontoen 6 uger før afrejse, dvs. 23. oktober 2017. 
Gebyret tilbagebetales ikke ved evt. afmelding, hvorfor du anbefales at tegne en 
sygdomsafbestillingsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan. Denne skal tegnes 
inden første betaling, dvs. inden betaling af flybillet og første del af gebyret til Assisi 
Mission. Du får nærmere oplysninger herom. 

Euro 320 Overnatning på CEFID i 8 nætter. Betales kontant ved ankomst i Assisi.  
Euro 120 ca. (ved 10 deltagere) fælles transport i lejet, rigtig god bus mellem lufthavn i Rom  
  og Assisi retur. Betales kontant i Assisi. 
Euro 15  Transport i taxier til Eremo delle Carceri samt bus internt i Assisi. Betales kontant 

 i Assisi. 
Euro 765 ca. Ialt svarende til ca. DKK 5.800 
 
Hertil kommer fly fra Danmark/Norge til Rom retur, der ved tidlig bookning kan gøres billigt. Endvidere 
en donation til Franciskanerordenen på anbefalet euro 20 samt mad og lommepenge. Vi spiser  nogle 
vegetariske fællesmiddage sammen på restaurant (ca. euro 15-20 for et 2-3 retters måltid). I CEFID’s 
veludstyrede køkken kan mad forberedes billigt, om ønsket. 
 
Tilmelding: Du tilmelder dig ved at ringe eller sende e-mail til mig bente@assisimission.net med 
angivelse af fulde navn (svarende til dit pas), fødselsdato og fødested, adresse, telefon samt e-mail. 
Herefter får du anvisning på bookning af fly, forsikring, m.v. Senest en uge før rejsen modtager alle 
fyldige informationer med program, deltagerliste samt praktiske oplysninger. Seneste tilmelding er d. 
3. oktober 2017, eller evt. så længe, der er plads.  
 
Kontakt mig gerne for evt. yderligere oplysninger. Jeg ser frem til en glædesfyldte og dybe dage med 
jer i den uendeligt smukke advents- og Maria-tid i Assisi. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf 
Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italien 
Tlf.: 0039 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net ♦ www.assisimission.net 
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