
 

 
 

ASSISI-NYT – OKTOBER 2006 

 
D. 27. oktober 2006 er det 20 år siden,  

at Pave Johannes Paul inviterede verdensreligionerne til bønner for fred i Assisi –  
det historiske fredsmøde, der kom til at betyde gennembruddet for den interreligiøse dialog. 

Billedet er fra Pavens velkomst af de religiøse ledere foran  
Porziuncola i Basilica di Santa Maria degli Angeli 

 
 
Kæreste Assisi-venner. 
 
Oktober i Assisi har været velsignet med så utroligt mange solskinstimer, at det er som 
om, at sommeren ikke vil slippe sit milde tag i os. De fleste træer står stadigt grønne og 
frodige, og kun nogle er begyndt at falme ind i de brændende, gyldne nuancer. Himlen er 
klar og blå, og bortset fra de sene nætter og morgenerne er temperaturen fortsat til let tøj 
og masser af udendørsliv. På det i midten af oktober afholdte kursus i kristen mystik blev 
deltagerne så solbrændte, at de vendte tilbage til Danmark, som havde de været på 
badeferie under varme himmelstrøg!   
 
I et område som Midtitalien med bjergkæder og vidtstrakte dale har vi på denne årstid et 
vejrfænomen, der altid morer mig, når jeg om morgenen kigger ud af vinduet fra min 
lejlighed i Assisi i 500 meters højde i forhold til dalen. Efter den kølige nat starter næsten 
hver morgen med tåge over dalen, der ofte er så tæt, at dalen er fuldstændig forsvundet, 
og jeg kigger i stedet ud på nogle af Assisis smukke, gamle hustage og et tæppe farvet 
lyserødt af den tidlige morgensol. Enkelte gange stikker den høje kuppel over 
Porziuncola som det eneste op ad tæppet, men for det meste er det alene et nærmest 
eventyragtigt og meget symbolsk billede af at bo i en hellig by beliggende på en lyserød 
sky, der er i min bevidsthed om morgenen. Det er en gave, som jeg er meget 
taknemmelig over, at bo så relativt højt over havets overflade, for når tågen 
rammer Italien, skinner solen lystigt og varmt hos os, der bor højt, mens den har meget 
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svære betingelser i den tætte tåge, der ligger over dalene. At opholde sig i f.eks. Santa 
Maria degli Angeli, inden tågen begynder at lette godt over middag, er ofte som at 
befinde sig i en dyne, der skiller os fra solen og fra at se længere end de allernærmeste 
omgivelser. Trafikken snegler sig forsigtigt af sted ad veje, vi næsten kun kan 
finde, hvis vi kender dens sving og kryds. Det er så en behagelig kontrast uden lige igen 
at vende tilbage til Assisis blå himmel og tindrende sol. 
 
Selvom vi nu alle nord for Ækvator går mod vinter, vil vi sandsynligvis stadigvæk få 
masser af disse smukke dage med højtryk i Assisi, og jeg selv har da flere gange tidligere 
taget solbad på steder med læ i december måned. Så føler jeg det som en stor velsignelse 
at bo i et land med så mildt et klima. 
 
Livet i Assisi i oktober 
Oktober i Assisi har som sædvanligt været en tid præget af mange aktiviteter med møder, 
koncerter, udstillinger etc. Efter den dybe og uendeligt smukke 9 dages forberedelse til 
årets store fest for Frans, gik vi i smukt vejr til fejringerne d. 3. og 4. oktober. 
Stemningen d. 3. om aftenen var meget smuk og bevægende, nærmest som i en højtidelig 
indre stilhed og ”lytten”. Da mørket begyndte at falde på, startede alle Assisis 
kirkeklokker med at ringe for at markere, at det var i overgangen mellem dag og nat, at 
Frans i 1226 gik over på de indre planer. I vinduerne tændtes stearinlys, og flere klostre 
satte masser af brændende fyrfadslys i deres haver og indgange. Selve festdagen d. 4. 
oktober startede som sædvanligt med Assisis borgmesters velkomst til de mange 
prominente gæster, der herefter gik i procession fra Piazza del Comune til Frans’ 
Overkirke, hvor den overdådige højmesse tog sin begyndelse. Kun de særligt indbudte 
har af pladshensyn adgang til Overkirken, mens pilgrimme fra den region i Italien, der 
donerer olien til den evigt brændende lampe i krypten ved Frans’ grav – i år var det 
Calabrien i Syditalien – kan følge højmessen via højttalere og storskærm i Underkirken. 
Hele Italien kan iøvrigt følge højmessen og de efterfølgende talere af religiøse og 
politiske ledere fra Balkonen i Sacro Convento via direkte tv-transmission på Italiens 
hovedkanal RAIUNO. Festdagen for Frans i Assisi er altid en vigtig begivenhed at give 
indre støtte, også fordi den er et samarbejde og en dialog på tværs af grupperinger i 
samfundet. Der kommer politiske og religiøse ledere fra alle niveauer i det italienske 
samfund, ligesom andre fremtrædende samfundsborgere deltager. Den afsluttende 
festvesper om aftenen, hvor Frans’ monstrans med hans hilsen til Broder Leone 
(Patriarkvelsignelsen fra Det Gamle Testamente) bruges til en velsignelse af Italien og 
alle nationer på jorden, er altid så smuk, at ”hårene rejser sig”. En meget mere uddybende 
beskrivelse af Frans’ overgang til de indre planer samt festen for Frans findes i ASSISI-
NYT – Oktober 2005, som ligger på vor hjemmeside www.assisimission.net under 
”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”. 
 
Koncerter 
Blandt månedens mange koncerter var der to smukke festkoncerter i Frans’ Overkirke. 
Under den ene, hvor Basilikaens kor sang uendeligt smukt under ledelse af Padre 
Magrino, blev det fejret, at Franciskanerordenens (OFM Conv.) tidligere generalminister 
Padre Agostino Gardin af paven er blevet udnævnt til en betydningsfuld post i Vatikanet, 
nemlig som sekretær for Den Pontifikale Kongregation for Institutioner og Foreninger for 
Religiøst Liv. Han er samtidigt blevet udnævnt til ærkebiskop, og var naturligvis 

http://www.assisimission.net/�
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koncertens æresgæst placeret på en smuk stol lige foran koret, hvad han dog i sin 
ydmyghed syntes lidt beklemt over.  
 
Under den anden festkoncert blev det fejret, at det er 50 år siden, at Padre Domenico 
Stella OFM Conv. døde. Padre Domenico Stella blev født i Carpineto Romano nær Rom 
d. 21. februar 1881 og gik som 16-år ind i Franciskanerordenen, hvor han efter teologiske 
studier blev ordineret til præst i 1904. Samtidigt med, at han havde præsteopgaver på 
forskellige franciskanske klostre i Italien, studerede han musik og fik i 1915 diplom i 
Gregoriansk sang, og licens i kompositioner og orgel. Efter afslutningen af 1. 
verdenskrig, hvor han var indkaldt til militærtjeneste, kom han i 1920 til Assisi, hvor han 
til sin død i 1956 stod for Basilikaens kor og orkester. I disse 36 år i Sacro Convento i 
Assisi åbenbarede han sig som en fremragende udøver af hellig musik og som en 
usædvanlig komponist. Hans mere end 130 kompositioner er fulde af harmoni og lyrik, 
og beskrives som ”de bærer os til bønnens rige, til det sublime og uendelige Gudsrige, til 
mystikerens totale overgivelse til Gud. Hans kunst udrykker menneskets evige længsel 
efter at løfte sig til Skaberen”. Samtidigt med hans hovedmission på Sacro Convento som 
leder af orkester og kor samt komponist, blev han meget kendt og afholdt som en dyb 
spirituel vejleder og mentor. 
 
Padre Domenico Stella anses således for en af Franciskanerordens store komponister og 
en af de betydningsfulde fornyer af kirkemusikken. Han blev udnævnt til æresborger i 
Assisi, ligesom vor danske Johannes Jørgensen – forfatteren af den anerkendte biografi 
om Frans: ”Den Hellige Frans af Assisi” – blev det. Hans betydning for 
Franciskanerordenen og Assisi ses også af, at Padre Stella har fået opkaldt en vej nær 
Basilikaen efter sig: Via di Padre Domenico Stella.  
 
Da Padre Stella døde, gjorde man en usædvanlig undtagelse i den begravelsesfærd, der 
normalt udgår fra Basilikaen og direkte til Franciskanerordenens gravsted på kirkegården 
bag Assisi. Man førte hans båre op til Piazza del Comune, hvor den blev hensat, mens 
man spillede og sang hans mest kendte værk, nemlig musikken til Frans’ Solsangen 
(”Cantico delle Creature”).  
 
På festdagen her i oktober sang et kor fra hans hjemegn i nærheden af Rom, som har taget 
navn efter ham (”Coro Polifonico Padre Domenico Stella”), under stor indlevelse og 
følsomhed nogle af hans kompositioner. De valgte musikstykker var uendeligt smukke i 
deres blidhed, længsel og melodiske klang, og under korets sang fornemmes det, som 
Engleriget steg ned og forstærkede en meget smuk feminin indstrømning ind i 
Overkirken. Samtidigt er det naturligvis altid en uendeligt smuk æstetisk oplevelse at 
sidde i Overkirken og betragte Giottos fresker fra Frans’ liv, mens vi lader os absorbere 
ind i musikken og indstrømningen. De mest kendte af Padre Domenico Stellas værker er 
som nævnt hans musik til Frans’ Solsangen, som Basilikaens kor allerede har udgivet på 
flere CD’er, samt en rekviemmesse (Missa Patriarcalis). Jeg ser frem til, at Basilikaens 
kor forhåbentligt senere udgiver flere af Padre Stellas kompositioner. 
 
Gennem mine år med fordybelse i Franciskanerordenen OFM Conv. og samtaler med 
Pater Mizzi er jeg blev opmærksom på hvor mange ”store” franciskanere, der i 
århundrederne efter Frans inkarnerede og stadigvæk inkarnerer ind i Ordenen. Nogle af 
de store pionerer og mystikere, jeg har skrevet om i tidligere ASSISI-NYT samt mange, 
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mange andre, som jeg endnu ikke har skrevet om, er eksempler herpå. Også musiske 
begavelser har inkarneret, og som eksempler herpå kan nævnes, at det var en 
Franciskanermunk OFM Conv., der var lærer for og mentor for komponisten Rossini og 
en anden for Beethoven. Omkring Beethoven fortælles det, at han – når hans læremester 
var forhindret – allerede som 10 år gammel erstattede sin læremester ved orglet i kirken. 
For mig at se, er der ingen tvivl om, at Gudsriget har stor bevågenhed på den spirituelle 
dybde og fornyelse, der hele tiden kan stimuleres via Franciskanerorden, og at Kristus 
derfor ”sender” nogle af sine trofaste disciple i inkarnation som franciskanerbror. 
 
Grupper 
Herudover var måneden præget af et dybt kursus med hovedvægt på den franciskanske 
mystik, hvor vi i en lille gruppe arbejdede med at forstærke indstrømningen ind i Assisi, 
og på et uendeligt dybt, forvandlende og smukt ophold på La Verna forstærkede 
indstrømningen ind i dette helligsted samt forbandt Assisi og La Verna. 
 
Foruden andre gruppebesøg mødte Pater Mizzi og jeg en aften her i oktober en gruppe, 
der også gav forhåbning om den kommende generations opgave med at fremme fred og 
menneskehedens broder-/søsterskab. I et lille sogn nær Assisi - ”Cantalupo” – var Pater 
Mizzi af sognepræsten inviteret til at give et foredrag om interreligiøs dialog for en 
gruppe på ca. 30 unge mennesker af begge køn – flere af dem unge ægtepar. Denne 
gruppe mødtes jævnligt med sognepræsten for at tale om livets store spørgsmål, og denne 
aften var emnet som nævnt dialog mellem religioner og kulturer. Pater Mizzi øste af sine 
mangeårige erfaringer, og det var opløftende at erfare, hvor engagerede og interesserede 
de unge mennesker var. De stillede ivrigt spørgsmål og formulerede deres refleksioner og 
forståelser omkring dialog, verdensreligionerne og de problemer, vi er konfronteret med 
på jorden i dag, ligesom flere af dem fremkom med overvejelser omkring Pave Johannes 
Paul II’s betydning og ønskede at forstå dybere, hvor Den Katolske Kirkes ledelse var på 
vej hen under Pave Benedikt XVI. Befriende var det også at opleve de unge menneskers 
modenhed og den åbne dialog, der var omkring dette i nogle kredse ømtålige spørgsmål. 
 
Assisi i den kommende tid 
Efter et meget stort ”ryk-ind” af pilgrimme fra marts måned 2006 over hele sommeren og 
stadigvæk her i oktober ser vi faste beboere i Assisi naturligvis frem til november måned 
og den kommende tid, der – hvis det går som tidligere – bliver mere stille, bortset fra de 
pågældende måneders højtider, ikke mindst i december. Før stilheden breder sig over 
Assisi skal vi dog lige markere 20 års jubilæet for det historiske fredsmøde i Assisi, d. 27. 
oktober 1986. Basilica di San Francesco og Sacro Convento, som var stedet for den 
smukke afslutningsceremoni med bønner og taler i 1986, har indbudt til et møde i under 
titlen: ”The Spirit of Assisi, religionerne og fred 20 år efter verdensdagen for bønner for 
fred i 1986”. Til mødet kommer blandt de inviterede talere præsidenten for det Pavelige 
Råd for Interreligiøs og Interkulturel Dialog, kardinal Paul Poupard, samt andre religiøse 
ledere, ligesom der blandt talerne findes universitetsprofessorer med specialer i 
fredsspørgsmål. Dagens program veksler mellem taler og åben dialog samt afsluttes med 
endnu en koncert i Overkirken, hvor Padre Magrino dirigerer Basilikaens store orkester 
og kor. Kort tid herefter kommer de religiøse fejringer omkring Alles Helgeners Dag, d. 
1. november samt Alles Sjæles Dag, d. 2. november. Der vil være højmesser overalt i 
Assisis kirker, og da d. 1. november er en helligdag i Italien, vil der utvivlsomt være 
tusindvis af pilgrimme i Assisi.  Men så skulle stilheden også brede sig, og det bliver for 
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os en lise at gå ud i Assisi og stort set kun møde de så kendte ansigter på fastboende, også 
selvom det er med glæde, at vi registrer, at endnu flere end 5 millioner mennesker i år 
synes at have været i Assisi og har fået hjælp til at få indbygget de vibrationer, der på sigt 
vil transformere menneskeheden og føre til fred på vor jord. 
 
Vi beder jer alle, der føler for det, om at have særskilt bevågenhed på d. 27. oktober 
2006. Ikke blot i Assisi, men mange steder rundt om i verden vil der være 
opmærksomhed på 20-års jubilæet for det første, historiske fredmøde mellem 
religionerne i Assisi, og der er arrangeret talrige interreligiøse møder, etc. Ved bønner, 
meditationer og visioner om fred og menneskehedens enhed på netop denne dag vil vi 
alle kunne give et bidrag til at fremme Guds arbejde for fred på jorden. 
 
ASSISI MISSION’s kursusplan for 2007 
Omsider synes kursusplanen for 2007 at være ”gået op” i en højere enhed, og jeg kan 
derfor gengive den nedenfor. Der kan komme mindre ændringer undervejs, som så vil 
blive publiceret i et kommende ASSISI-NYT samt på hjemmesiden, hvor den nuværende 
plan allerede er publiceret. 

KURSER I ASSISI 2007  

31. marts - 9. april - påskeretræte (10 dage):  
Som regel en smuk tidlig forårsmåned med udsprungne, blomstrende træer. Vi deltager i 
den uendeligt dybe og smukke påskefejring fra palmesøndag til 1. påskedags ekspansive 
opstandelsesmesser. - Klik for brochure her ...  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 25. januar 2007 for 
gruppebillet. 

26. maj - 2. juni - introduktion med særlig Helligåndsfordybelse:  
Smuk sommermåned med frodig natur, valmuer og et rigt blomster- og sommerfugleliv 
på Monte Subasio. Vi deltager i pinsens smukke Helligåndsfejring. - Klik for brochure 
her ...  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 20. marts 2007 for 
gruppebillet. 

23. juni - 30. juni - introduktion (reserveret til norsk gruppe):  
Smuk sommermåned i Assisi.  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). 

30. juni - 7. juli - introduktion med særlig fordybelse i Frans' forhold til Skabelsen:  
Smuk sommermåned i Assisi med ophold også på La Verna, hvor Frans modtog 
stigmaterne. - Klik for brochure her ... 
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). Tilmelding senest 25. april 2007 for 
gruppebillet. 

8. september - 15. september - introduktion (reserveret til dansk gruppe): 
Smuk sensommermåned i Assisi.  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/paaske2007.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/majjuni2007helligaand.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/juli2007intro.pdf�
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6. oktober - 13. oktober - fortsætterkursus i gralsvejen:  
Som regel smuk og solrig efterårsmåned i Assisi med ophold også på La Verna.  
Kloster: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen). 

3. - 10. december - introduktion med særlig Mariafordybelse: 
Den fredelige, stille adventstid med en meget smuk Maria-fejring (Marias ubesmittede 
undfangelse) samt dyb forberedelse til julen.  
Kloster

Som det ses af kursusplanen, er brochurerne for de åbne kurser i henholdsvis påsken, 
pinsen samt sommerferien færdige, og de kan enten downloades fra vor hjemmeside, 

: De Svenske Søstre (Brigitta-ordenen).  

www.assisimission.net, ved at vælge menuen ”Kurser og retræter” samt ”Kursusoversigt 
for 2007” eller fra dette nyhedsbrev ved ”klik + kontrol” på linket ”Klik for brochure 
her…” 
 
Brochure for kurserne i oktober og december 2007 vil blive udlagt på hjemmesiden, når 
grupperejsen er på plads. Det er simpelthen for tidligt allerede nu at booke en sådan. 
 
Hvis du har en længsel efter at besøge Assisi og lade dig absorbere ind i de smukke, 
dybe, forvandlende kærlighedsvibrationer, og det er dit ønske at gøre dette i påsken 
2007, anbefaler jeg hurtig tilmelding. Iøvrigt fremgår deadline for tilmelding i forhold 
til grupperejse-tilbuddet samt ophold på klosteret ud for hvert kursus. 
 
Hjemmeside 
Foruden kursusplan med brochurer for 2007 samt Danmarksturen er hjemmesiden også 
opdateret med en ny artikel “Interreligiøst fredsmøde i Assisi – 20 år med interreligiøs 
dialog”. Artiklen er en bearbejdning af sidste nyhedsbrev, og der er medtaget flere 
smukke fotos. 
 
På grund af vor kommende rejse til Danmark udkommer næste ASSISI-NYT 
sandsynligvis først omkring juletid. 
 
Med ønsket om et smukt efterår og begyndende vinter til jer alle. 
 
De kærligste hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 
 
 
 
ASSISI MISSION ♦ 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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mailto:bente@assisimission.net�
http://www.assisimission.net/�

	4TKURSER I ASSISI 2007

