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ASSISI-NYT – december 2014 
Retræte i Danmark med Fr. Thomas Calleja, OFM Conv. 

Ny CD med Fr. Alessandro, 
Maria-retræte og julens indre arbejde 

 

 
Retræte i København, d. 14. og 15. november 2014 

 

Kære Assisi-venner. 
 
For nogle dage siden udsendte jeg et Hyrde-Nyt til Assisi Missions særlige 
meditationsgruppe, hyrdegruppen, og da der er emner, der muligvis er interessante for 
flere i Assisi Missions netværk, deles nogle disse nyheder nu med jer alle. 
 
Efter den nylige hjemkomst til Assisi efter mit 5 ugers rejse-fravær har jeg fortsat min 
refleksion over både USA-rejsen, der gik til New York og Washington i oktober/november 
måned og over samarbejdet og samværet med den maltesiske franciskanerpræst Fr. 
Thomas Calleja, OFM, i København. Jeg vidste fra flere inspirationer i løbet af 
sommeren/efteråret, at der var stor indre bevågenhed på den retræte, som vi havde valgt 
at tilbyde i Valby i november måned. Alligevel var jeg overrasket over den meget kraftfulde 
og smukke indre hjælp, der blev givet, og den proces for den enkelte og for gruppen som 
helhed, der helt tydeligt lå en indre plan for. Det betød, at første dags samvær var præget 
af en indstrømning, der gik ind i tungere bevidsthedslag, og hen på eftermiddagen 
oplevede jeg et gennembrud, hvorefter anden dags samvær var fyldt af de uendeligt 
smukke, favnede og kærlighedsfyldte vibrationer af Jesu og Marias Hellige Hjerte, der 
healede og believede det område af hjertet, som blev åbnet dagen før. 
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Fr. Thomas Calleja virkede tydeligvis under et guddommeligt nærvær, og hans indlæg og de 
meget smukke, inderlige messer var præget af, at han lod sig guide til at sige og gøre det, 
som blev stimuleret indefra. Han havde i flere måneder arbejdet med sine indlæg, men 
fortalte mig grinende bagefter, at når han efterfølgende så på det skriftlige materiale, som 
han havde forberedt, var det faktisk meget lidt af dette, han havde berørt. Også anden 
dagens messe blev ændret i forhold til oprindeligt aftalt. Dels dedikerede han den til Maria, 
og dels brugte han den indviede vin i kalken – Jesu blod – til at velsigne hver enkelt 
deltager med, ved at tegne korsets tegn på den enkeltes pande under en særlig bøn. 
 
Som følge af impulserne fra det indre råd valgte også jeg som Fr. Thomas spontant at 
ændre mit indlæg på anden dagen til et fokus på Maria og Maximilian Kolbes store livsværk 
som en tjener for Maria. Programmet med Fr. Thomas’ 4 indlæg og 2 messer samt mine 2 
indlæg og 4 guidede meditationer syntes at være en god balance, og jeg reflekterer 
stadigvæk over, at med denne nyskabelse i Assisi Missions aktiviteter er vi ligesom vendt 
tilbage til foreningens rødder. Foreningen blev stiftet i begyndelsen af 2007 på basis af de 
aktiviteter, som Pater Mizzi og jeg stod for fra starten af vort samarbejde i 2001 og indtil 
hans overgang i 2008. Jeg oplevede i øvrigt også Pater Mizzis sjælsbevidsthed meget 
nærværende i en kærlig velsignelse af vort samarbejde. 
 
Under retræten fik vi mange positive respons fra deltagerne, og efterfølgende er der også 
kommet respons på de to dages kærlige, inderlige, humoristiske og healende samvær, hvor 
mange stemninger skiftede - vi var alvorlige og eftertænksomme, tårerne løb indimellem, 
og der var også megen latter. 
 
Vort gode samarbejde og den guddommelige hjælp, der var en smuk gave til os alle i 
gruppen, betyder, at Fr. Thomas og jeg p.t. har planer om at komme til Danmark igen i 
2015. Vi har igen booket Ruth Hansens meget smukke lokaler, der passer fortrinligt til 
formålet, til en fortsætterretræte d. 14. og 15. november 2015. Der er til os begge 
kommet indre impulser om indlæggene, som vil gå dybere i Eukaristien (Jesu 
tilstedeværelse under nadveren), Jesu lære inkl. Saligprisningerne, de franciskanske løfter 
om fattigdom, lydighed og cølibat og dybere ind i Maria. Forhåbentligt vil det også næste 
år blive muligt at tilbyde en økumenisk andagt. 
 
Foruden denne to-dages retræte koncelebrerede Fr. Thomas under en messe i den 
katolske Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg om søndagen, ligesom han celebrerede messer 
og bad sine tidebønner i Immaculatakirken, som er klosterkirke for Skt. Josef Søstrene. Vi 
boede så hjemligt, varmt og godt i klosteret blandt de 28 søstre, som bor i Skt. Josefs 
Søstrenes moderhus på Strandvejen. 
 
Selvom det var meget gråt, tungt og ganske koldt novembervejr i vor fælles uge i 
København, tog vi fortrøstningsfulde ud på sightseeing to af dagene. Det var jo Fr. Thomas’ 
første besøg i Danmark, så lidt af København måtte han da se. Han rejste fra Malta i sol og 
varme, og efter en uge i København udbrød han overrasket, at han overhovedet ikke havde 
set solen skinne i Danmark!  
 
Her er lidt fotos fra vor fælles uge i København: 



Side 3 
 

 
Vi var 35 samlet til fordybelsen i den franciskanske spiritualitet i Ruths smukke lokaler  

 

 
Sognepræst Jesper Fich og Fr. Thomas under højmesse i  

den katolske Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg d. 16. november 2014. 
Skt. Mariæ Kirke er både sognekirke og klosterkirke, idet der er tilknyttet et kloster for 

Benediktinerinderne af Den hellige Lioba.  Nogle af dem ses på fotoet. 
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2 dage med sightseeing i København blev der også mulighed for. 

Efter en pilgrimsvandring med fordybelse i Domkirken, Gråbrødretorv og Klaraboderne  
(kort efter Frans var der klostre med franciskanerbrødre og Klarisser på  disse adresser), 

 Nyhavn, Amalienborg (med skift af garden), Marmorkirken og  
Den Katolske Domkirke i Bredgade nåede vi Den lille Havfrue,  

som det var et ”must” for Fr. Thomas at se. 
 

 
Ny CD med Frate Alessandro – den syngende franciskanermunk fra Assisi 
Jeg kom hjem til et meget lunt og solrigt Assisi, og det første telefonkald var også fyldt af 
varme, nemlig fra min orden i Assisi, der inviterede mig til Thanksgiving-fest. Det er en 
smuk tradition, og en af USA’s vigtigste helligdage. Jeg tænker altid på USA’s første 
indviede præsident, George Washington, som besluttede, at den sidste torsdag i november 
skulle dedikeres til en taksigelse til Gud for gaverne i årets løb, og det er glædeligt, at 
denne fest også spredes til andre lande, selvom den efterfølgende ”Black Friday” er blevet 
begærkræfternes dag. 
 
Det er kun 2. gang, at De amerikanske Søstre lægger kloster og meget arbejde til en 
markering af Thanksgivning. Første gang var for 2 år siden, hvor jeg – som nogle af jer 
måske husker – havde den glæde at sidde overfor Frate Alessandro under den overdådige 
middag med kalkun og alskens tilbehør, som man bruger det i USA, afsluttende med et lige 
så overdådigt dessert-bord. 
 
Også i år var middagen lige så overdådig, men på grund af travlhed deltog Frate Alessandro 
ikke. Men det gjorde hans nærmeste medbror, Padre Eunan McMullan, som rejser med 
Frate Alessandro på alle hans rejser og i øvrigt bistår ham med administrativ og juridisk 
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støtte. Før sin indtræden i Franciskanerordenen, OFM, var Padre McMullan advokat, og 
disse kvalifikationer har han fået god brug for i sin støtte af Frate Alessandro, den så smukt 
syngende tenor, der i Italien kaldes ”Il tenore dell’futuro” (fremtidens tenor). 
 

 
Frate Alessandro Brustenghi, OFM, tenoren fra Assisi 

 

 
Thanksgiving-fest hos De Amerikanske Søstre, d. 27. november 2014. 

Padre McMullan er munken helt til venstre i fotoet ved siden af Fr. Gregory fra min orden. 
Overfor sidder Michael, en lægbror der arbejder på Sacro Convento.  

I baggrunden et amerikansk kærestepar på deres første ophold i Assisi.  
Manden havde netop friet til sin kæreste  
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Under middagen sad jeg overfor Padre McMullan og kunne derfor høre nyt om Frate 
Alessandros gøren og laden. Den glædelige nyhed er, at Frate Alessandro p.t. indspiller sin 
3. CD, som planlægges at udkomme en gang i løbet af 2015. Nogle af optagelserne foregår i 
Milano, hvor Decca åbenbart også har et studio, ligesom der også er optagelser i London. 
 
Frate Alessandro er efter sin debut-CD blevet meget efterspurgt til at give koncerter – også 
udenlands, og han og Padre McMullan rejser rundt i efterhånden ganske mange lande. En 
af de seneste rejser gik til USA, hvor han bl.a. gav koncerter i Washington, også i det kloster 
og den kirke ”the Sanctuary of the Holy Land”, som ligger tæt på Washington Retreat 
House. 
 
Padre McMullan fortalte mig mange søde anekdoter fra rejserne med Frate Alessandro, og 
jeg griner fortsat af flere af dem. Når de er på rejser, har de også dage med sightseeing i de 
nye omgivelser, og altid foretager de sightseeing iført deres munkekutter. De vækker 
derfor naturlig opsigt i gadebilledet, og får mange kommentarer – en af de sjoveste var fra 
en amerikansk turist ved Buckingham Palace i London, der forundret udbrød: ”I thought 
that you guys were forbidden …” (jeg troede, at I fyre var forbudte), hvorefter han 
knipsede mange fotos af dem. 
 
Vi kan jo kun glæde os til den nye CD, der som de to første vil formidle ”the Spirit of Assisi” 
gennem Fr. Alessandros kraftfulde og smukke stemme. Har du lyst til at følge Frate 
Alessandro, er her hans hjemmeside: 
http://friaralessandro.com/ 
 

 
Thanksgiving-kalkun forberedt af Assisi-brødrenes fabelagtige kok,  

som i øvrigt også hedder Alessandro. 

http://friaralessandro.com/
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Adventstiden og Marias fest i Assisi 
Jeg er kommet hjem til Assisi i en af de perioder, som jeg holder allermest af – også selvom 
Assisi er noget særligt hele året rundt. Den inderlige advents- og senere juletid er uendeligt 
smuk. Efter 5 ugers fravær mødte jeg igen op til søndagens faste indre arbejde – 
højmessen i Basilica di San Francesco, som nu igen i vintertiden foregår i Underkirken. 
 
De ni dages forberedende indre arbejde op til Marias festdag d. 8. december (novenaen) 
var startet dagen tidligere, og som det ses på billedet nedenfor er Maria derfor flyttet ud af 
sit kapel for at være placeret ved hovedalteret. Samtidigt var det første søndag i advent, og 
det var i år en helt særlig messe. 
 
Lederen af Porziuncola, Padre Vittorio Viola, OFM, var inviteret til Basilica di San Francesco 
som hovedcelebrant under søndagens højmesse. Jeg har tidligere mødt Padre Viola hos De 
Amerikanske Søstre, og har også deltaget i nogle messer, som han celebrerede hos 
Klarisserne i Basilica de Santa Chiara. Det var  meget smukke messer celebreret med stor 
inderlighed. Messen i Basilica di San Francesco sidste søndag var også med en helt særlig 
dybde, og i samarbejde med vor dybt spirituelle leder af Sacro Convento, Padre Mauro 
Gambetti, de øvrige koncelebrerende præster og os i menigheden var det et meget smukt 
guddommeligt samarbejde.  
 
Det var Padre Violas afskedsmesse i Basilica di San Francesco, for han er netop af Pave 
Frans udnævnt til biskop, og drager snart til sit bispedømme i det nordlige Italien. Vi vil 
savne ham i Assisi. 
 

 
Adventshøjmesse i Basilica di San Francesco d. 30. november 2014. 

Padre Vittorio Viola OFM er hovedcelebrant. 
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I torsdags startede vi en af årets meget inderlige retræter i Assisi, Maria- og 
adventsfordybelsen. Retræten går over 7 dage med et af dens store højdepunkter i morgen 
mandag d. 8. december, som er Marias store festdag – fejringen af hendes uplettede 
undfangelse. En af Pave Frans’ nærmeste medarbejdere, statssekretæren, Kardinal Pietro 
Parolin, vil være hovedcelebrant i Basilica di San Francesco. Pave Frans udnævnte i år den 
nye statssekretær Parolin, og det bliver spændende at få et indtryk af ham.  
 
Marias store festmesse i Basilica di Santa Chiara vil fra kl. 17.00 blive transmitteret på 
web-tv, så du kan faktisk følge den via din computer på følgende link: 
www.sanfrancesco.org 
 
Juleforberedelser og julekoncerter 
Som sædvanligt er der i Assisi nu masser af forberedelser til julen, der officielt starter på 
Marias festdag med, at al julebelysning tændes. Nogle år tændtes juleudsmykningen over 
gaderne dog tidligere, men Basilikaens store juletræ og krybbe på Piazza Inferiore samt 
den store krybbe på plænen foran overkirken tændes først d. 8. december efter 
eftermiddagens højmesse, hvor der vil være velsignelse og børnekor. 
 
Årets store julekoncert fra Assisi, som optages og transmitteres af Raiuno i Eurovision 1. 
juledag, vil i år finde sted lørdag d. 13. december i den opvarmede overkirke med særligt 
indbudte gæster. Jeg har endnu ikke kunnet få at vide, hvem dirigenten og solisterne er i 
år, men Rai’s symfoniorkester vil uden tvivl som altid levere smuk musik.  
 

 
Maria ved højalteret i Basilica di San Francesco under adventshøjmesse d. 30. november 2014. 

http://www.sanfrancesco.org/
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Julens indre arbejde 
De fleste af jer – måske jer alle - er nok allerede bekendt med udfordringerne og 
mulighederne i tiden op til jul. For mange af os sensitive mennesker på den åndelige 
udviklingsvej – og også især, når vi som lysarbejdere og ikke mindst gralstjenere har sagt ja 
til at være ”fødselshjælpere” for Den Nye tid - kan tiden op mod jul være præget af 
uforklarlige indre tilstande af træthed, indadvendthed, tyngde, sorg, smerte, ensomhed og 
længsel. Dybere lag af hjertecentret vækkes, og gennem disse dybe hjerteprocesser bliver 
vi endnu mere sensitive over for de lag af hjertesmerte, der ligger i menneskehedens 
kollektive bevidsthed, og er med til at forløse disse. Ved at prioritere den indre jul frem 
for den hektiske, ydre jul og ved give slip og over til englerigets indstrømning samarbejder 
vi på dybeste måde i de processer, der vil fremme Kristi fødsel, og da opdager vi julens 
dybeste gave: Vort hjertecenter og menneskehedens kollektive hjertecenter bliver år for år 
lidt mere sensitivt, medfølende og favnende, og vi kommer i kontakt med dybere og 
dybere lag af kærlighed, fred, glæde og ånden af broder-/søsterskab. Ved mest muligt at 
give slip og over til det indre arbejde, er det lettere for os at bære det. 
 
I dette krævende indre arbejde kan vi glæde os til de gennembrud, som søges fremmet: I 
den uendeligt smukke julenat, hvor engleriget sitrer intenst i himmelsk glæde, og i de 
efterfølgende juledage intensiveres hjælpen fra Gudsriget, som stimulerer det enkelte 
menneske og menneskeheden som helhed til de levendegørelser, der fører til fødslen af 
Kristus som Kærlighedens og Medfølelsens Herre i hjertecenter efter hjertecenter over 
hele Jorden. Vi kan år for år vælge at gå mere og mere indad og lade os absorbere dybere 
og dybere ind i englerigets uendeligt smukke indstrømning af ekstatisk glæde, kærlighed og 
fred og dermed lade Kristus fødes på dybere og dybere niveauer. Samtidigt med, at vore 
hjerter fyldes af det indre Kristusliv, kan vi lade dette liv strømme videre ud i 
menneskehedens kollektive hjertelag. Denne indre opmærksomhed og tjeneste er for 
mange af os den største gave, som vi kan give ikke blot til vore nærmeste, men også til alle 
vore øvrige brødre og søstre på vor smukke men lidelsesfyldte og trængselsplagede jord.  
 
Tommy Jervidals fotos fra Assisi i kalender for 2015 
Tommy Jervidal, som mange af jer kender som komponisten af Frans-musicalen ”Frans af 
Assisi - Guds Gøgler”, gav mig under hans sidste besøg i Assisi en kalender for 2015 med 
nogle af de fotos fra Assisi, som han gennem årene har taget. Det er meget smukke fotos, 
der efterfølgende kan indrammes. 
 
For nylig sendte han mig denne e-mail: 
 
Fotograf og musiker Tommy Jervidal har taget en del fotos fra sine besøg i Assisi. Nogle af 
de bedste er nu samlet i en 2015 kalender - en oplagt julegave ide for Assisi interesserede! 
 
Kalenderen trykkes på dansk og kan erhverves for kr. 150. Hvis du er interesseret i en  
sådan "must have", så send en e-mail med bestilling til Tommy Jervidal på adressen: 
jervidal@maymusic.dk 
 
 

mailto:jervidal@maymusic.dk
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Nogle af de smukke fotos fra Assisi, som pryder Tommy Jervidals kalender 

 
Kurser i Assisi i 2015 
Der er begyndt at komme tilmeldinger til Assisi Missions to første retræter i 2015 i Assisi, 
pinseretræten og sommerretræten, og jeg har netop gives ”grønt lys” for bookning af 
flybilletter til sommerretræten, der lige nu kan gøres billigt. 
 
Også til lysrejsen Italien Rundt i september er der kommet tilmeldinger, men der mangler 
jeg endnu at få lavet og publiceret brochuren og programmet. 
 
Jeg ved, at nogle af jer har sagt, at I vil med enten i pinsen eller til sommer (også nogle til 
”Italien Rundt”), og er du klar til en tilmelding, anbefaler jeg, at du sender mig denne 
hurtigst muligt, mens det stadigvæk er muligt at få billige flybilletter. Både maj og juni/juli 
er højsæson for rejser, og flybilletterne stiger løbende i pris. 
 
Det er naturligvis også muligt med tilmelding til retræterne i henholdsvis Charlottenlund og 
Oslo i februar og marts måned, se evt. følgende link: 
http://www.assisimission.net/da/kurser-og-retraeter/kurser-i-skandinavien 
 
Kærlige hilsner med fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 

 
ASSISI MISSION - c/o 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 

http://www.assisimission.net/da/kurser-og-retraeter/kurser-i-skandinavien
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