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MARIA-RETRÆTE I DECEMBER 2017 

Søndag, d. 3. december til mandag, d. 11. december (8 dage) 
 

 
Festen for Marias Uplettede Undfangelse – 

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

Assisi, d . 22. august 2017 
Kære Assisi-venner. 
 

Efter et næsten 5 ugers ophold i Danmark, er jeg nu hjemme i Assisi igen, og i det fortsat 
smukke og nu mere behageligt varme sensommervejr har jeg vendt opmærksomheden mod 
Assisi Missions aktiviteter i 2. halvår 2017. Blandt disse ser jeg med forventningens glæde 
frem til den uendeligt smukke, inderlige Maria-retræte fra søndag, d. 3. december til 
mandag, d. 11. december 2017. I den fredelige, inderlige adventstid i Assisi vil vi have et 
særligt fokus på Maria, idet årets største Maria-fejring i den Katolske Kirke finder sted i 
ugen for vor fordybelse. Festen indledes med en 9-dages indre og ydre forberedelse, 
Novenaen, med andagter og messer med et særligt fokus på Maria. Den indre forberedelse 
krones på Marias festdag, d. 8. december med en af de smukkeste højmesser i årets løb i 
Basilica di San Francesco, hvor Marias uplettede undfangelse fejres, dvs. den forståelse, at 
Maria er undfanget uden pletter af arvesynden. Efter højmessen velsignes det store juletræ 
på Piazza Inferiore og den store, smukke Bethlehemsscene på plænen foran Basilikaen, og 
alle lysene tændes til kendte julesalmer fremført af et børnekor. 
 



Det er 14. år i træk, at Assisi Mission tilbyder denne retræte, og hvert år ser jeg frem til den 
med en særlig glæde og forventning. Der er så fredeligt, stille og smukt i Assisi i 
adventstiden med færre pilgrimme, end vi oplever det i forårs-, sommer- og 
efterårsmånederne. Hjerter og sind begynder at stemme sig mod julens glade budskab om 
fødslen af Jesus som Kærlighedens og Fredens Herre, og i dagene op til den store Maria-
fejring kommer Maria nærmere menneskeheden og hendes smukke, blide, favnende men 
også kraftfulde strømme og vibrationer bliver mere og mere mærkbare. Hvert år sker der et 
endnu dybere gennembrud for Marias vibrationer og strømme, som betyder, at ”the Spirit 
of Assisi” er i en stadigt smukkere balance mellem den gyldne strøm som Kristi ekstatiske, 
glædesfyldte kærlighed, den røde strøm som Kristi medfølende kærlighed samt de strømme, 
som inspiratorerne kalder Marias og Jesu Hellige Hjerte eller Guds nådefulde kærlighed, 
som er en uendelig smuk og dyb strøm af favnede, forløsende, healende og believende 
kærlighed. Vi kan dermed glæde os til et dybt møde med Maria.   
 
Vejret i december er som regel relativt stabilt med kolde nætter, men når solen skinner om 
dagen, kan temperaturen i læ nå op på ca. 15 grader. Solen skinner meget mere om 
vinteren på vores breddegrader i Midtitalien. 
 
Gruppen kommer til at bo på det meget smukke, fredfyldte franciskanske center og kloster 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 Assisi, dalen og bjergene, meget smukke fælleslokaler som 
mødelokale, opholdsstue/bibliotek/fjernsynsstue og kapel, som også kan benyttes til egne 
meditationer. Endvidere er der et nyistandsat, veludstyret køkken, hvor deltagerne kan lave 
egen mad, hvis ønsket. Indkvarteringen sker i gode, nyistandsatte franciskanske 
enkeltværelser og evt. to dobbeltværelser – alle med privat bad.             
 
Programmet for retræten vil veksle mellem samvær med mine indlæg og dialog, fordybelse 
på Assisis helligsteder samt deltagelse i en af de uendeligt smukke novena-messer dedikeret 
til Maria i Basilica di San Francesco, som fremmer vor overgivelse og den indre 
forberedelse af den store Maria-fejring. Vi vil også deltage i vespers (aftenbønner, der 
synges i vekselsang mellem munke og nonner) sammen med brødrene i San Damiano og 
med Klarisserne, der synger som engle. Som juvelen på kurset deltager vi i den store Maria-
fest i Basilica di San Francesco, hvor Basilikaens kor synger så uendeligt smukt og inderligt 
deres hyldest til Maria. Vi har en fælles-meditation hver dag, hvor vi overgiver os stedse 
dybere til ”the Spirit of Assisi”, og foruden mine foredrag vil vi mødes med Padre Silvestro 
Bejan samt evt. øvrige franciskanerbrødre på det ellers lukkede Sacro Convento, 
moderklosteret ved Frans’ grav. Her vil vi i et af de første rum bygget af de brødre, der 
levede sammen med Frans, fordybe os i en meget inderlig og hjerterørende meditation, som 
altid af retrætedeltagerne opleves som et af retrætens højdepunkter.  
 
Retræten er en fordybelse i Assisi, Frans og Klara samtidigt med, at vi har det særlige fokus 
på Maria med fortælling om hendes barndom og opvækst, hendes uplettede undfangelse, 
status som Guds moder, Himlens dronning, hendes store åbenbaringer med hjælp til 
menneskeheden og jorden samt spirituelle vejledning af os alle, inkl. de store mystikere i 
fortid og nutid, der havde en særlig dedikation til Maria. Vi vil endvidere via vore 



meditationer åbne os for en dybere kontakt til Marias Hellige Hjerte med åbning, healing og 
levendegørelse af nye områder af vore hjertecentre. Som en hjælp til denne overgivelse vil 
vi en formiddag opholde os på Eremo delle Carceri (hulerne højere oppe på bjerget), hvor 
Frans og hans nærmeste brødre ofte trak sig tilbage i ugelange bønner, meditation og faste, 
og hvor naturen er så believet, at alt sitrer intenst af guddommeligt liv. Overgivelsen vil 
naturligvis også blive fremmet ved vor fordybelse på de øvrige helligsteder i Assisi og i 
CEFID’s meget smukke vibrationer.  
 

Retræten er velegnet for alle åndeligt søgende mennesker – både nye kursusdeltagere, der 
ikke kender Assisi fra tidligere ophold, samt også de af jer, der har været i Assisi på et 
tidligere kursus, især hvis du har et ønske om en dybere overgivelse til Maria og ”the spirit 
of Assisi”. 
 
Invitationen til retræten med flere oplysninger inkl. priser kan findes på Assisi Missions 
hjemmeside www.assisimission.net, under menupunktet "Kurser og retræter" og "Kurser i 
Assisi".  
 

Klik her for invitation til retræten … 
 
Klik her for program til retræten … 
 

SAS har den tidsmæssigt bedste flyvning fra København til Rom retur på udrejse- og 
hjemrejsedatoerne, og der er mulighed for tilslutningsfly fra/til Oslo. Der vil være 
fællestransport i lejet stortaxi/bus fra lufthavn til Assisi retur for alle dem, hvis fly passer 
godt sammen. Kommer der deltagere, hvis fly ikke passer til fællestransport, giver jeg fyldig 
information om egen rejse med offentlig transport til/fra Assisi. 
 
Bestil først din flybillet, når din deltagelse er bekræftet af mig med flere oplysninger om fly, 
sygdomsafbestillingsforsikring, m.v. 
 
Flybilletterne er billige i denne periode i december, lige nu kr. 1.445 for returbilletten inkl. 
kuffertindcheckning hos SAS. Jo hurtigere din tilmelding sker, jo større sikkerhed er der for 
en sådan billig flybillet. Seneste tilmelding gerne d. 4. oktober 2017. 
 

Send gerne denne mail videre i dit netværk, hvis du kender nogle, som har en længsel efter 
Assisi, og som kunne have glæde af denne inderlige retræte i december måned. 
  
Kærlig hilsen – fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 
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