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ASSISI-NYT – februar 2015 
CEFID 25 års jubilæum 

 

 
En af CEFID’s økumeniske aktiviteter: 

I 2013 skabtes et spirituelt link mellem Assisi og Mount Athos, dvs.  
mellem Sacro Conventos katolske munke og Mount Athos’ græsk-ortodokse munke. 

På fotoet fra den 4 dages fordybelse med de kontemplative munke på Mount Athos ses: 
 Padre Silvestro Bejan, CEFID’s leder (til højre),  

Padre Mauro Gambetti, Sacro Conventos leder (til venstre) 
Padre Jerzy Norel, Ordenens souschef (nr. 2 fra højre) samt 

en græsk-ortodoks munk fra Mount Athos. 
Det spirituelle samarbejde er siden uddybet ved, at  Athos-munke er kommet til Assisi for  

på Sacro Convento at fordybe sig i den franciskanske spiritualitet. 

 
Kære Assisi-venner.  
 
2015 er et jubilæumsår i Assisi. I år er det nemlig 25 år siden, at den Franciskanerorden, som Assisi 
Mission samarbejder med og støtter, OFM Conv. med moderkloster på  Sacro Convento i Assisi, på et 
generalkapital (Ordenens øverste myndighed) vedtog at oprette CEFID (Centro Francescano 
Internazionale per il Dialogo) som en økumenisk og interreligiøs mission under ordenens øverste 
ledelse (generalministeren og hans råd i Rom) med eget center i Assisi.  
 
Allerede inden CEFID’s oprettelse var Ordenen aktiv med økumeniske og interreligiøse aktiviteter, 
ikke mindst fra 1960, hvor Pater Max Mizzi startede den store mission, som i de følgende år udviklede 
sig til, at han blev kendt og elsket over den ganske verden for sit pionerarbejde for dialog mellem 
verdens religioner, traditioner og kulturer. Pater Mizzi fik i sit 48-årige virke for dialog flere 
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internationale og nationale anerkendelser for sit livsværk, og igennem nogle år var han nomineret til 
Nobels Fredspris, indstillet af regeringen på Malta og i Italien samt flere prominente religiøse og 
verdslige ledere verden over. 
 
Når Pater Mizzi mødte religiøse ledere og grupper i Assisi, foregik møderne i de første mange år på 
Sacro Convento. Jeg husker, hvordan han fortalte, at han havde brug for et egentligt center i Assisi, og 
af Ordenen blev tilbudt flere huse i Assisi til sine aktiviteter, men først da muligheden for den bygning, 
som i dag rummer CEFID, opstod, takkede han ja, og Ordenen vedtog herefter på generalkapitlet i 
1990 oprettelsen af missionen direkte under den øverste ordensledelse. Da bygningen skulle 
ombygges, var det først i 1993, at Pater Mizzi kunne flytte ind i den.  
 
Pater Mizzi elskede CEFID, og han gjorde meget for både den ydre og den indre skønhed på centeret, 
der blev fyldt med de smukke  vibrationer af den favnende, medfølende kærlighed, som i mystikken 
kendes som Jesu Hellige Hjerte, og som Pater Mizzi var så dybt et instrument for. Jeg har oplevet, 
hvordan mennesker spontant begyndte at græde, når de trådte ind på CEFID, og også i dag er 
vibrationerne i centeret uendeligt smukke. Alle de Assisi Mission grupper, der de senere år har boet 
på CEFID under vore retræter, har sat stor pris på muligheden for at bo i så fredfyldte, stille og 
kærlighedsfyldte omgivelser, og det er således en gave, at Padre Silvestro og Assisi Mission fortsat 
samarbejder om ophold på CEFID. 
 

 
Et udsnit af CEFID’s mødesal. 

Malerierne over Frans’ og Klaras liv er skabt af den amerikanske kunstner Sarah Duque 
som en gave til CEFID 
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Mødesalen opstillet til lancering af Pater Mizzis bøger i marts 2013. 

Sådan vil den se ud til jubilæet d. 28. marts 2015. 

 
Når Pater Mizzi var i Assisi, celebrerede han messer og bad sine tidebønner hver eneste dag i CEFID’s 
kapel, og han udsmykkede centeret med gaver fra hele verden. Da jeg i 2001 begyndte mit tætte 
samarbejde med Pater Mizzi, deltog jeg naturligvis i det spirituelle arbejde, og jeg husker endnu, at 
selvom vi kom sent hjem efter en lang dags møde f.eks. i Rom, så skulle vi allerførst ind i kapellet for 
at celebrere messe, førend vi gik i køkkenet til godnat-te. 
 
Også med de grupper med skandinaviske pilgrimme, som vi fra 2002 begyndte at modtage på 
spirituelle retræter i Assisi af en uges eller længere varighed, fejrede Pater Mizzi messer og jeg 
guidede meditationer og tjenester på CEFID, ligesom vi modtog talrige Hindu- og Buddhistgrupper 
samt grupper fra de øvrige kristne kirker, som alle var inviteret til at have deres spirituelle praksis på 
CEFID, hvorefter vi havde foredrag og dialog med dem i mødesalen. Mange gange har jeg glædet mig 
inderligt over Buddhisters bønner med strubesang eller Hinduers mantra-syngen foran alteret i 
CEFID’s kapel, ligesom vi deltog i kristne gudstjenester af enhver art. 
 
Også dialogen mellem de forskellige religioner var inspirerende og håbsgivende. Mange af disse fandt 
jo sted, inden jeg begyndte samarbejdet med Pater Mizzi i 2001, men jeg havde også den store glæde 
at deltage i de møder, der fandt af sted i årene efter 2001. 
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Pater Mizzi i dialog med Hinduismen og Buddhismen under et rundbordsmøde i CEFID’s mødesal i 2000 

 

Da Pater Mizzi og jeg i 2003 forlod CEFID var det med stor sorg, også selvom de økumeniske og  
interreligiøse aktiviteter fortsatte på Sacro Convento, inkl. med Assisi Missions grupper, hvor Pater 
Mizzi celebrerede messerne i Sacro Conventos hjertecenter, Cappella della Pace, og jeg guidede 
meditationer og tjenester på de klostre, hvor grupperne boede. I oktober måned 2007 blev det – til 
stor glæde for Pater Mizzi – efter generalkapitlet bekendtgjort, at Padre Silvestro Bejan var udnævnt 
til ny leder af CEFID – den officielle titel er ”generaldelegeret for økumenisk og interreligiøs dialog”, 
dvs. ordensledelsens ansvarlige for missionen. På det efterfølgende generalkapitel i 2013 blev Padre 
Silvestro med stor applaus fra Ordensledelsen og alle øvrige delegerede genudnævnt til en ny 6-årig 
periode. 
 

Her i februar 2015 har Padre Silvestro således været leder af CEFID i næsten 7½ år. Han arbejder  
ihærdigt og vedholdende for at fremme fred via dialog. Det er helt utroligt, hvad han i de 7½ år har 
fået udrettet. Her blot nogle af de aktiviteter, han har stået for/står for: 
 

I et af de store kontorer på CEFID er der indrettet et museum for Pater Mizzis livsværk. Pater Mizzi var 
ikke særligt struktureret med sine mange papirer, fotos, gaver, etc. Dokumenterne lå i stakke rundt 
omkring på CEFID, og når Pater Mizzi skulle finde noget, måtte han ofte bede til Skt. Antonius af 
Padua (skytshelgen for glemte sager) om at hjælpe sig med et finde det forsvundne. Pater Mizzi havde 
helt åbenbart en særlig forbindelse til Antonius, for til stor morskab for mig fandt han altid, hvad han 
ledte efter, når han havde åbnet sig for Antonius’ hjælp  
 

Padre Silvestro er anderledes struktureret, og gennem 1½ år arbejdede han med at ordne Pater Mizzis 
store bunker af dokumenter, fotos og videoer samt gaverne. Jeg var nærmest forbløffet, når jeg 
besøgte ham, og i øvrigt hjalp ham med alt materialet fra Skandinavien. På store borde lå papirer, 
avisudklip eller fotos spredt, hvorefter Pater Silvestro gennem sit utrættelige arbejde og en fabelagtig 
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hukommelse fik dem samlet og kategoriseret i mapper, således at det er let at finde alt det, der hører 
til f.eks. Pater Mizzis deltagelse i ”National Prayer Breakfast” gennem mange år i Washington D.C. 
(hvor den amerikanske præsident er hovedtaler for omkring 3.000 delegerede). Museet er på den 
måde unikt til studerendes fordybelse i historien om økumenisk og interreligiøs dialog, der som nævnt 
startede i 1960 og som efter det store, første fredsmøde i Assisi i 1986 med deltagelse af ledere fra 
alle verdensreligionerne under ledelse af Pave Johannes Paul II spredte sig som en ”steppebrand” 
overalt på jorden. 
 

 
Fra velsignelsen i 2011 af Pater Mizzis museum på CEFID. 

Ordenens generalminister Padre Marco Tasca er hovedcelebrant med Padre Silvestro til venstre. 
 

 
Pater Mizzis museum på CEFID i januar 2015. 
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Padre Silvestro har også yderligere forskønnet CEFID. Han har ophængt ca. 100 fotos på væggene 
overalt på centeret, som illustrerer det mangeårige dialog-virke. Til disse nummererede fotos er han 
netop blevet færdig med en bog, der på italiensk (med senere oversætte til engelsk) beskriver hvert 
eneste foto, således at den enkelte iagttager kan blive klogere. 
 
Padre Silvestros prioritering af skønheden på CEFID udtrykkes også i, at der altid er så smukt rent, 
hvad Assisi Missions grupper, der bor på centeret under retræter, lovpriser. Rengøringen af det store 
center står Padre Silvestro selv for, mens jeg står for blomsterne i mødesalen. 
 
Da Padre Silvestro blev udnævnt som leder af CEFID, blev han af ordensledelsens bedt om i sine 
aktiviteter at prioritere en træning og uddannelse af brødre og søstre i ordenen i interreligiøs og 
økumenisk dialog. Der findes jo franciskanerbrødre og søstre overalt i verden, og mange af 
missionerne findes i lande, hvor forskellige religioner og kulturer lever sammen. Det har betydet, at 
Padre Silvstro har udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale, der på ordenens 4 hovedsprog, 
italiensk, engelsk, spansk og polsk, er uddelt til alle provinser og publiceret på CEFID’s hjemmeside, 
(http://www.lospiritodiassisi.org/cefid.html),  hvorfra det kan downloades fra følgende link: 
http://www.lospiritodiassisi.org/sussidi.html 
 
Padre Silvestro modtager også flere gange i løbet af året grupper af brødre og søstre på CEFID, som 
han underviser i dialog-arbejdet, ligesom han underviser på det teologiske fakultet på Sacro Convento 
i Assisi og i Ordenens fakultet i  Rom samt på sine rejser rundt om i verden. 
 

 
En gruppe unge brødre fra flere lande, der studerer på Ordenens universitet i Rom, 

er kommet til Assisi for bl.a. at blive undervist i interreligiøs dialog. 
Her ses de på CEFID’s terrasse. 

http://www.lospiritodiassisi.org/cefid.html
http://www.lospiritodiassisi.org/sussidi.html
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En af de første aktiviteter, som Padre Silvestro gik i gang med, var at samle (via genindskrivning!) 
Pater Mizzis artikler fra 1972 til 2003 i ordenens tidsskrift ”San Francesco” til en bog på 662 sider, der 
under navnet ”Un francescano sulle strade del mondo – Massimiliano Mizzi, profeta del dialogo 
ecumenico e interreligioso” (en franciscaner på verdens veje – Maximilian Mizzi, profet for den 
økumeniske og interreligiøse dialog) udkom i 2013 - på 5 års dagen for Pater Mizzis overgang. Samme 
dag udkom den bog, ”Exploring the Spirit of Assisi”, som jeg og nogle medlemmer af Assisi Mission 
arbejdede med gennem flere år ved at optage, nedskrive og redigere 21 foredrag og interviews, som 
Pater Mizzi gav til mig og skandinaviske grupper i årene 2004-2007. Bogen blev af et medlem af Assisi 
Mission oversat til dansk og distribueret til interesserede som en pdf-fil under navnet: ”Gud elsker 
dig. Ikke fordi du er god, men fordi han er”. 
 
En anden af Padre Silvestros vigtige aktiviteter er, at han har arrangeret og stadigvæk arrangerer 
økumeniske og interreligiøse dialog-møder i Assisi og udenlands, ligesom han deltager i sådanne 
møder arrangeret af andre i Italien og udenlands. Ordenen har foruden undervisningen og træningen 
af brødre og søstre også bedt ham om at have et særligt fokus på dialogen med Islam, som en af de 
sværeste dialoger, der er så nødvendig i vor tid.  
 
Padre Silvestro har således arrangeret flere dialogmøder i de år, han har virket i missionen. Når de har 
været afholdt i Assisi, har de som regel fundet sted på Sacro Convento på grund af et stort fremmøde, 
mens de mindre afholdes på CEFID. For så vidt angår dialogen med Islam har han arrangeret to af 
disse større møder i Assisi, et i Frankrig, et i Rumænien, et i Kroatien samt to i Istanbul, hvor også 
ledere fra den ortodokse kirke deltog. 
 

 
Padre Silvestro taler til nogle af de gæstende muslimer, der deltog 

i det første større møde arrangeret af ham på Sacro Convento i oktober 2010 (”Assisi Nuovo Incontro”) 
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Padre Silvestro taler til nogle af de gæstende muslimer, der deltog 

i det første større møde arrangeret af ham på Sacro Convento i oktober 2010 (”Assisi Nuovo Incontro”) 

 

 
På mødet i Istanbul i 2013 var Padre Silvestro og øvrige franciskanerbrødre 

inviteret til et møde hos den græsk-ortodokse økumeniske Patriark af Konstantinopel, Bartholomæus I. 
Her taler Silvestro til partriarken i dennes palads. 
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For tiden har Padre Silvestro også intensiveret dialogen med Jødedommen, og således deltager der 
altid ledere og repræsentanter for den jødiske tro i møderne. Senest arrangerede Padre Silvesto i 
januar måned i år - som indledning til bønsugen for kristen enhed - et dialogmøde med Jødedommen, 
som blev afholdt på Sacro Convento på grund af de mange deltagere. 
 

Festligholdelse af 25 års jubilæet 
Som et af de større jubilæer i Ordenen markeres CEFID’s 25 års jubilæum med en festlighed lørdag d. 
28. marts (palmelørdag) på CEFID, hvortil Ordenens øverste ledelse i Rom kommer til Assisi og hvortil 
der kommer ambassadører og repræsentanter fra øvrige religioner samt øvrige venner af missionen. 
Jeg er inviteret som en af dem, der på Assisi Missions vegne taler ved mødet, og vil naturligvis også så 
vidt det overhovedet er muligt hjælpe Silvestro med de mange praktiske forberedelser. Foruden taler 
og dialog, vil Padre Silvestro lave en udstilling af fotos fra CEFID’s 25-årige virke. De officielle 
invitationer er netop udsendt. Her er den engelske udgave: 
 

 
Invitation til CEFID’s 25 års jubilæum d. 28. marts 2015 

 
I det daglige virke kan jeg desværre ikke hjælpe Padre Silvestro så meget, som jeg hjalp Pater Mizzi, 
fordi kursus- og rejseaktiviteterne i Assisi Mission, inkl. et ganske omfattende arbejde på computeren, 
ikke mindst med Hyrde-Nyt og Assisi Mission Nyt tager meget af min tid. Det er ofte anbefalet af 
rådet, at jeg dedikerer så megen hjælp som muligt til CEFID og Padre Silvestro, og ikke mindst under 
retræter i Assisi gives denne hjælp både som en indre hjælp med nedfældning under vore tjenester og 
meditationer og også som en ydre hjælp, idet donationerne i forbindelse med gruppernes ophold på 
CEFID går til Padre Silvestros mission. Det er kun Assisi Missions grupper, der bor på centeret, og med 
de donationer, som løbende er givet for opholdet, har han gjort meget godt for selve huset, ligesom 
det har været et bidrag til hans rejseaktiviteter. Han har således ikke måttet bede om flere penge til 
CEFID end de faste udgifter med el, telefon, varme, etc., som han får dækket af Ordenen. Det er alle 
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naturligvis meget taknemmelige for, idet Ordenen baseret på donationer ikke er rig, og alle brødre 
lever et meget enkelt liv. 
 
Bygningen, der rummer CEFID, stammer fra Frans’ tid, og den blev nyistandsat i begyndelsen af 
90’erne, altså for 25 år siden. Med de donationer, som CEFID er givet siden Padre Silvestro blev 
udnævnt, har han lavet mange nødvendige og nogle akutte reparationer og forbedringer af el, vand, 
varme, etc., ligesom terrassen er blevet renoveret med ny belægning, fordi det regnede ned i 
Franciscanum, præsteseminariet som ligger under CEFID. 
 
I disse dage er Padre Silvestro gået i gang med at realisere en drøm, som han længe har haft, nemlig 
at istandsætte CEFID’s også 25 år gamle køkken med nye skabe og komfur, ligesom nymaling af salen 
og alle værelserne samt værelseskorridorerne netop er tilendebragt – en nyistandsættelse, der jo vil 
komme kommende Assisi Mission grupper til gode. ikke mindst er det vigtigt med et nyt komfur i 
køkkenet, idet det gamle ikke har de sikkerhedsanordninger for gassen, som er standard i dag. 
 
Denne istandsættelse af CEFID skal hvis muligt gerne være færdig inden festdagen d. 28. marts og 
naturligvis også før de første overnattende grupper kommer til CEFID fra maj måned.  
 

 
CEFID set fra tagterrassen. 

De to øverste etager hører til CEFID, mens de underliggende i alt 4 etager 
rummer Ordenens præsteseminarium, Franciscanum, i Assisi. 
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Indgangen til CEFID’s øverste etage med mødesal, kapel, museum og kontorer. 

 

Gave til CEFID 
Bestyrelsen og jeg har drøftet mulighederne for en hjælp til istandsættelsen af CEFID, der som en 
gave under min tale på festdagen, d. 28. marts overrækkes Padre Silvestro. Som nævnt er nymalingen 
af værelserne og salen netop tilendebragt, og hurtigst muligt går Padre Silvestro i gang med CEFID’s 
køkken ud fra et budget, der lyder på ca. euro 2.250, inkl. det nye komfur. Nymalingen af salen og 
værelserne beløber sig sandsynligvis til ca. euro 600. 
 
Assisi Mission har tidligere stået for en indsamling af donationer, der gjorde det muligt for Ordenen at 
udgive de to bøger fra Pater Mizzis virke, som er beskrevet tidligere i dette nyhedsbrev. 
 
Bestyrelsen og jeg vil således invitere dig til at deltage i gaven til CEFID, hvis du føler for det og har 
muligheden. Ethvert beløb, stort eller lille, modtages med taknemmelighed på disse konti:  
 
Danmark – en særlig indsamlingskonto for CEFID: 
Nordea Bank A/S, reg.nr. 2273, kontonummer 4378 622 382.  
Tekst: ”CEFID, Assisi” 
 
Norge – Andrea Maria Oland samler ind på en konto i hendes navn: 
Landkreditt Bank, konto nummer 9365.10.30666.  
Tekst: ”Transport CEFID, Assisi” 
 
Andrea laver herefter en samlet transport/overførsel til den danske indsamlingskonto, hvorved der 
kan spares i gebyr for overførsel mellem norsk og dansk bank. 
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D. 18. marts vil jeg anmode banken i Danmark om at lave en bankcheck i euro til CEFID, der således 
med post skulle kunne nå frem til Assisi inden festdagen. Hvis du har mulighed for og lyst til at give en 
donation til CEFID’s 25 års jubilæum, må beløbet meget gerne indsættes på en af de ovennævnte 
konti senest 12. marts, hvilket skulle give tilstrækkelig tid til overførsel fra Norge til Danmark med 
udstedelse af bankcheck fra den danske konto. Evt. senere indkomne beløb vil naturligvis også blive 
overrakt Padre Silvestro, blot efter jubilæet. 
 
Naturligvis kan en gave til CEFID’s 25 års jubilæum også gives kontant til mig, når vi f.eks. er nogle 
hyrder og medlemmer samlet i Charlottenlund og Oslo under de to weekend-retræter i februar/marts 
måned, eller hvis vi på anden måde ser hinanden i tiden inden jubilæet. 
 
Samtidigt med overrækkelsen af checken vil jeg give Padre Silvestro en liste med navne på giverne, 
medmindre du naturligvis ikke ønsker dit navn nævnt. I så fald kun du sende mig en mail med 
anmodning om at være anonym giver. 
 

 
Padre Silvestro taler til økumenisk gruppe fra Finland på CEFID i 2008. 

Gruppen blev ledet af en luthersk præst, en katolske munk, samt to ortodokse præster fra Finland. 
Lederne af gruppen kommer med pilgrimme til Assisi og CEFID  hvert år. 

 

Der er ingen tvivl om, at gaven vil skabe glæde hos Silvestro, ligesom motivationen, kraften og styrken 
til det fortsatte arbejde fremmes, som han – som Pater Mizzi var det – er alene om. Han er meget 
taknemmelig for den hjælp, som han løbende modtager fra Assisi Mission, og er altid glad, når en 
gruppe kommer og bor på CEFID. Det viser han også ved at gøre centeret så smukt rent inden 
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gruppens ankomst, og når det er en særlig tid på året, som f.eks. Maria-retræten i december, pynter 
han CEFID op. 
 

Jeg vil naturligvis efter 28. marts udsende et nyhedsbrev med en beskrivelse af festdagen og fotos.  
 

Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
 
Bente 
 

 
CEFID’s tagterrasse med den fabelagtige udsigt over Monto Subsio, Assisis hustage  og dalen. 

I forårs-, sommer- og efterårstiden er tagterrassen et yndet opholdssted for 
Assisi Missions grupper, og mangen en fritidsstund tilbringes her. 

På fotoet er det en norsk Assisi Mission  gruppe i juni 2010 med Padre Silvestro til venstre. 

 
 
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: www.assisimission.net 

mailto:bente@assisimission.net
http://www.assisimission.net/

