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CORATO 22 - 26 april 2015 

INTERNATIONAAL CONGRES 
Dit vertelde Fr. Robert Young tijdens zijn retraite twee maanden geleden: 

In een van de mooiste passages uit het Boek van de Hemel vertelt Jezus aan Luisa 
iets buitengewoon! Dit wil ik dan ook aan jullie doorgeven. Ik ben er immers van 
overtuigd dat de kennis ervan voor ons uiterst belangrijk is, zeker op dit moment 
in de geschiedenis van de Goddelijke Wil - nu gegeven aan de Kerk en aan de 
wereld.  

"Ik, in Mijn Alziendheid, zie dat deze geschriften als een nieuwe zon zullen zijn voor 
Mijn Kerk, een zon die zal oprijzen in haar midden. Aangetrokken door haar 
stralend licht zullen de mensen ernaar streven zichzelf in dit licht te omvormen en 
te worden vergeestelijkt en vergoddelijkt. Daardoor zullen deze geschriften, terwijl 
ze de Kerk vernieuwen, ook het gezicht van de aarde omvormen... Jij bent niet in 
staat al het goede te begrijpen, noch het licht of de kracht dat één enkel woord 
bevat, maar jouw Jezus wel. En Hij weet wie het zal dienen en het goede dat het 
zal doen."                                                                                                                          
Toen Hij dit aan het zeggen was liet Hij mij een tafel zien te midden van de Kerk 
waarop alle geschriften van de Goddelijke Wil lagen. Veel  eerbiedwaardige 
personen, verzameld rond de tafel, werden omgevormd in licht en vergoddelijkt. 
Terwijl ze verder liepen, brachten ze dat licht over op iedereen die zij ontmoetten. 
En Jezus voegde eraan toe: "Jij zal dat grote goed zien vanuit de Hemel, wanneer 
de Kerk dit hemels voedsel zal ontvangen. Het zal haar sterken en haar verheffen 
tot haar volle triomf." 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Deze profetie van Jezus die Luisa niet zou zien, zien wij nu! Alle geschriften van 
Luisa liggen nu op de tafel in het midden van de Kerk. En de Congregatie voor de 
Zalig- en Heiligverklaringen en de Congregatie voor de Geloofsleer zijn deze 
geschriften aan het klaar maken voor de Kerk. Nu is het licht dus beginnen 
groeien en schijnen in de gehele wereld. En het is zo mooi om zien -  zoals jullie al 
kunnen merken hier in België waar je een zeer sterk centrum hebt van de 
Goddelijke Wil - dat dit werkelijk gebeurt. Maar dit licht is nu ook aan het groeien 
en schijnen in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, de Verenigde 
Staten (uit deze landen waren mensen aanwezig op de retraite) en over de gehele 
wereld. Zo zien we hoe de woorden van Jezus aan Luisa vervuld zijn. Het enige 
wat nog ontbreekt is dat de uiteindelijke versie van Luisa's geschriften beëindigd 
wordt en gepubliceerd. Er is geen verdere doctrinaire evaluatie voor een 
definitieve besluitvorming.                                                                                                
En in een volgend gedeelte van dezelfde profetie, zei Jezus: "Indien sommige 
woorden niet worden verstaan, zal het zijn door het te vele licht dat het menselijke 
verstand verduistert, wat niet zal toelaten de volheid van de waarheid te 
begrijpen. Maar zij zullen niet een woord vinden dat niet waar is." 

Zo staan we nu op dat punt in de Kerk terwijl deze geschriften, deze grote gift van 
de Goddelijke Wil, dit Licht naar buiten komt.  

En dit zeer goede nieuws wil de Associatie Luisa Piccarreta met ons delen op het 
vierde Internationale Congres volgend jaar te Corato. Jullie zijn daarop van harte 
uitgenodigd! Laten we met velen op deze uitnodiging ingaan! 

Nog eens de praktische kant van de zaak: 

We vertrekken op woensdag 22 april te 11.25 uur vanuit de luchthaven 
van Zaventem. We zijn er terug op zondag 26 april te 23.25 uur. Zowel bij 
de heen- als bij de terugreis  is er een eerder korte tussenstop in Rome. 
Voor de vlucht met Alitalia (met annuleringsverzekering), het vervoer van 
de luchthaven van Bari naar Corato (heen en terug), het verblijf in een 
hotel, alle maaltijden, vervoer naar de plaatsen van samenkomst, de 
deelname aan het Congres zelf (we zullen met zeer velen zijn van over de 
gehele wereld!!!) vragen we €715. 

Geef je naam zo vlug mogelijk op a.u.b., telefonisch of via een mailtje!        

Betalen gebeurt op vraag van de Associatie te Corato voor 15 november. 
Voor het groepsvliegticket werd al een voorschot betaald! 

Storten kan op rekeningnummer BE69 9731 2089 5578 - BIC-nummer 

ARSPB22 van de Geschriften L.P.   !!! NIEUW NUMMER !!! 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

29 september 

Feest van de heilige aartsengelen                           
Michaël, Gabriël en Rafaël 

Bid tot de aartsengelen, want zij strijden tegen Satan, die de mensheid wil 
vernietigen. Dat zei paus Franciscus 's morgens tijdens de mis in Casa Santa Marta 

op het feest van de heilige Michaël, Gabriël en Rafaël. 

Bid het prachtige gebed tot de aartsengel Michaël, opdat hij zijn strijd mag 
voortzetten en het grootste mysterie van de mensheid mag verdedigen:          

dat het Woord is mens geworden, is gestorven is en verrezen. 

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; 
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. 

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. 
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, 

drijf Satan en de andere boze geesten, 
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, 

door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen. 

 

2 oktober 

Gedachtenis heilige bewaarengelen 

Uit 'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL' deel I 

'Wij danken en aanbidden U, Heer Jezus, omdat U in Uw goedheid en wijsheid 
iedere mens een engelbewaarder hebt gegeven. Zegt Psam 34, 8 niet:"De engel 
van de Heer legert zich rondom wie Hem vraagt"? En lezen we niet in de Brief 
aan de Hebreeën: "Wat zijn engelen anders dan dienende geesten, uitgezonden 
ten behoeve van hen voor wie het heil is weggelegd?" We plaatsen daarom een 
'ik hou van U' op elk gebed, elke tussenkomst, elke vertroosting van de 
bewaarengelen. Wij vragen U uitdrukkelijk, Jezus, dat de bewaarengelen zich ook 
in het bijzonder zouden scharen rond wie U blijkbaar volkomen zijn vergeten.' 

 

Bidden we volgende dagen - in de Goddelijke Wil - voor de Buitengewone 
Bisschoppensynode over het Gezin van 5 tot 19 oktober te Rome.           
Mag Christus' leer zuiver worden verkondigd en mogen wij allen bevestigd 
worden in het echte geloof. 

 


