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ASSISI-NYT  
PINSERETRÆTE I MAJ 2018 

MED FORDYBELSE I MARIA OG HELLIGÅNDEN 

 
Assisi som den gyldne by i forsommerens smukke pragt 

 

Assisi, 29. januar 2018 
 
Kære Assisi-venner. 
  
Har du en længsel efter at fordybe dig i Assisi i forsommerens skønhed, er der en mulighed 
på Assisi Missions første retræte i 2018 i Assisi, den 8 dages pinseretræte i maj måned – fra 
d. 15. til 23. maj 2018. Og der er stadigvæk virkeligt gode priser på flybilletter med SAS, der 
fra København til Rom retur kun koster knap kr. 2.000 inkl. kuffertindchekning. 
 
Hver gang jeg tænker på maj måned er det med glæde og taknemmelighed over, at det også 
i år er blevet muligt at tilbyde en retræte i Assisi i den måske allersmukkeste tid i naturen, 
hvor den er i gang med endnu en udfoldelse af al sin skønhed med saftigt grønne farver og 
mangefarvede blomster overalt. Valmuen – den blomst, som om nogen forbindes med Frans 
– vil blomstre i millioner overalt i dalen og omkring Assisi, så det ligner et rød-grønt tæppe, 
som Gud har velsignet hele landskabet med. På toppen af Monte Subasio, Assisis hellige 
bjerg, er der et rigt naturliv med grønt, tusinder af bjergblomster og mangefarvede 
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sommerfugle. På Eremo delle Carceri (hulerne, hvor Frans og de nærmeste brødre ofte trak 
sig tilbage i indre fordybelse) er naturen præget af sin store skønhed med blomster i 
skovbunden, blomstrende buske op ad bjergsiderne og mange forskelligartede grønne 
træer, der folder sine blade ud.  
 
Maj måned, som er Marias måned i den franciskanske mystik og i den katolske kirke, er dybt 
præget af den uendeligt smukke strøm, som i mystikken kaldes Marias og Jesu Hellige Hjerte 
eller Guds nådefulde kærlighed, der som en favnende, forløsende, healende og believende 
kærlighed åbner nye dybder i hjertecentret. Der åbenbares i Assisi-gralen i disse år dybere 
niveauer af den gyldne strøm, som Kristi ekstatiske, glædesfyldte kærlighed, den røde 
strøm, som den dybe frekvens af Kristi medfølende kærlighed, samt de kærlighedsfyldte og 
healende strømme af Marias og Jesu Hellige hjerte. Dermed er ”the Spirit of Assisi”  i en 
smuk balance mellem at favne, åbne, forvandle, heale og formidle det indre liv. Det er som 
om, at Jesus og Maria, Frans og Klara smelter sammen, og det opleves som en både meget 
dyb og meget blid healing af alle legemer og riger. 
 
Programmet for den 8 dages retræte vil veksle mellem fortælling om Frans’ og Klaras liv, om 
Maria, om Franciskanerordenen, m.v. og fordybelse på Assisis helligsteder og i naturen. Vi 
vil  besøge Sacro Convento, Franciskanerordenens ellers lukkede moderkloster ved Frans’ 
grav, med meditation og fordybelse i ”Capella della Pace” samt deltage i den uendeligt 
smukke og kraftfulde pinse-højmesse i Basilica di San Francesco, hvor Basilikaens fantastisk 
dygtige kor synger, så taget løfter sig, og engleriget stiger ned. Endvidere vil vi deltage i 
vespers (aftensang) sammen med Klarisserne, der synger som engle og med brødrene i San 
Damiano, ligesom vi forbyder os på alle de helligsteder i Assisi, hvor Frans og Klara levede. 
Hver dag mediterer vi til smuk musik og overgiver os dybere og dybere til Marias og Jesu 
Hellige Hjerte i  ”The Spirit of Assisi”.  
 
I det smukke maj vejr vil vi opholde os meget i naturen, og en dag tilbringer vi omkring 
Eremo delle Carceri (hulerne hvor Frans og hans nærmeste brødre trak sig tilbage i bøn, 
meditation og faste) og på toppen af Assisis hellige bjerg, Monte Subasio. Begge steder er 
velsignet af en uendeligt smuk og kraftfuld indstrømning af healende og believende 
Helligånd, som vi åbner os for, også via en Helligånds-meditation og -healing på toppen af 
bjerget. En tidlig morgen begiver vi os ud på en pilgrimsvandring i fodsporene på Frans i 
smuk natur fra Assisi til Rivotorto. På vor vandring i stilhed vil vi forbinde os med naturens 
Helligånd, og i det ellers lukkede kloster i Rivotorto, hvor Frans boede i 3 år med sine første 
brødre, og som således kaldes ”Franciskanerordenens Betlehem eller vugge”, vil vi fordybe 
os i Frans’ liv her og i Pater Mizzis virke i fodsporene på Frans på dette smukke helligsted. 
 

Endvidere vil vi på en heldagstur begive os gennem Apenniner-bjergenes fantastiske natur i 
Umbrien og Marche ud til Adriaterhavets kyst, hvor vi vil fordybe os på Italiens vigtigste 
Maria-helligsted, Loreto, som er en lille, smuk middelalderby på toppen af en høj med 
pragtfuld udsigt over dale, bjerge og hav. Loretos smukke basilika rummer et helligsted for 
den Hellige Familie med en uendeligt smuk Maria-indstrømning. Efter fordybelsen i Loreto 
vil vi tilbringe nogle fortsat healende timer på stranden ved det turkisblå, klare Adriaterhav 
med mulighed for badning. 
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Gruppen kommer til at bo på det meget smukke, fredfyldte franciskanske kloster/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, og vi vil således have mulighed for at fordybe os i 
Pater Mizzis og Ordenens fortsatte arbejde for menneskehedens enhed via interreligiøs 
dialog.  Centeret råder over en stor terrasse med panoramaudsigt over dalen og bjergene, 
meget smukke fælleslokaler som mødelokale, opholdsstue/bibliotek/fjernsynsstue og kapel, 
som også kan benyttes til egne meditationer. Endvidere er der et lille, men veludstyret 
køkken, hvor deltagerne kan lave egen mad, hvis ønsket. Indkvarteringen sker i gode 
franciskanske enkeltværelser og evt. to dobbeltværelser – alle med privat bad.          
 
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 eller 
flere tidligere kurser, især hvis du har et ønske om et ophold i Assisi i forsommerens 
skønhed med en dybere levendegørelse af ”the Spirit of Assisis” fylde af den favnende, 
omsluttende og healende kærlighed, som i mystikken også kaldes Jesu og Maria Hellige 
Hjerte. 
 
Invitationen til retræten med flere oplysninger inkl. priser kan findes på ASSISI MISSION’s 
hjemmeside www.assisimission.net, under menupunktet "Kurser og retræter" og "Kurser i 
Assisi". 
 
Invitationen kan også åbnes ved at klikke her …  
 
Programmet kan åbnes ved at klikke her … 
 

Læg mærke til, at der bestilles individuelle billetter med fly. De allerede tilmeldte har booket 
SAS København-Rom retur, og der vil være fællestransport mellem lufthavn og Assisi retur.  
 

Seneste tilmelding er sat til 15. marts  2018, men gerne tidligere for billigst muligt fly. 
  
Du er naturligvis velkommen til at sende denne mail videre i dit netværk, hvis du kender 
nogle, som har en længsel efter Assisi, og som kunne have glæde af et sådant ophold i den 
smukke forsommermåned.  
 

Kærlig hilsen – fred og alt godt fra Assisi 
  
Bente 
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