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Na CONFERENTIEDAG 

van donderdag  28 mei 2015                                                         
en van zaterdag 30 mei 2015 

 

in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL te Drongen 

over het IVde INTERNATIONALE CONGRES te CORATO 

'KERK IN DE GODDELIJKE WIL' 
 

Enkele gedachten uit de conferentie van die dag, gegeven op basis van wat      
Mgr. Sabino LATTANZIO, postulator, ons vertelde op 23 april in Corato over                            

LUISA PICCARRETA: GOD OPENBAART ZICH IN EEN NEDERIGE WIL: 

Velen hebben zich afgevraagd hoe deze doodgewone vrouw van het volk - die 
nooit haar geboortestad verliet en wel zeventig jaar doorbracht gebonden aan 
bed terwijl ze ongehoorde en mysterieuze fysische, morele en spirituele pijnen 
doorstond - zo een wereldwijde faam kan genieten.(...) 

Toen ze nog bitter jong was had ze een visioen van Jezus, gebukt onder het 
gewicht van het Kruis, die haar in de ogen keek en vroeg: 'Ziel, help Mij!'    
Hiermee begon haar lijdensweg met Jezus voor de redding van haar broeders.    
Ze wou in de verborgenheid blijven en smeekte de Heer om haar te sparen van 
uiterlijke bovennatuurlijke tekenen, zoals de stigmata (die ze wel onzichtbaar had 
en die haar vele pijnen bezorgden). Ondanks haar verlegenheid en haar 
gereserveerdheid van karakter kon zij de buitengewone gebeurtenissen die 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaatsvonden in haar eigen persoon niet volledig verbergen. Ook kon ze de 
opdracht niet negeren die haar werd gegeven door de biechtvader die haar werd 
aangewezen door de aartsbisschop van Trani, om alles op te tekenen wat de Heer 
haar had doorgegeven. Zo ging ze haar dagboek schrijven van 28 februari 1899 tot 
28 december 1938.(...) 

In 1931 werd Pater Franzé OFM door Pater Palma (opvolger van de H. Annibale) 
om commentaar gevraagd over deze geschriften. Hij was arts en religieus en 
schreef het volgende: "Eerwaarde Pater Palma (...) na de woorden te hebben 
gelezen en te hebben gesproken met de schrijfster  wil ik mijn eigen opvatting 
geven als dokter en priester. Ik zeg je dat enkel een zo afgestorven en voortdurend 
afgestorven geest, enkel een menselijke wil versmolten met de Goddelijke Wil, kan 
leiden tot dergelijke essentiële en fundamentele inzichten als er werden 
gemanifesteerd door deze ziel, die zonder grondige studies en zonder scholing, 
alleen in het bed van haar lijden en haar smart - met een zeer beperkte literaire, 
theologische en ascetische vorming - spreekt met echte bevoegdheid over de 
diepzinnigste vragen, de moeilijkste problemen oplost en de ziel, die haar 
geschriften leest, door de best geurende velden van deugdzaamheid leidt."(...) 

Al die jaren gaf zij zich over aan een eenzaam en boetvaardig leven, en in bed 
genoot zij de serene vreugde van een ziel toegewijd aan Gods Wil. "Ik ben 
gelukkig - herhaalde ze - in mijn bed van eenzaamheid en pijn!"                                

"Ik wil de Heer mijn gehele leven aanbieden. Ik ben niets noch kan ik iets goeds 
doen voor de schepselen. Ik verlang alleen dat elk woord van mij, ieder gebaar 
van me, iedere gedachte van mij de Gever van alle goed mag verheerlijken en dat 
elk van mijn ademhalingen de redding mag betekenen van een ziel ver van God." 
(...) 

Het uitoefenen van de theologische en kardinale deugden, zoals blijkt uit de 
verklaringen van zeer vele getuigen, ontstond in 'Luisa la Santa', een nederige en 
gehoorzame persoonlijkheid, alleen gericht op het zoeken naar het Rijk van God 
en zijn gerechtigheid (vgl. Mt 6,33). Zij was altijd sereen, hardwerkend, 
vreugdevol en - ondanks de voortdurende fysische pijnen - minzaam voor allen 
die haar benaderden. Dit was het lichtend voorbeeld van liefde voor de naaste 
door iemand 'die goud noch zilver bezat' (Hnd 3,6)  maar haar advies gaf, haar 
engelachtige glimlach en haar troost. Ze was kalm en kon zich inleven in de pijn 
van anderen. Haar overtuigende woorden gingen recht naar de bodem van de 
harten. Ze fascineerde wie haar benaderde. (...) 

Wat betreft haar reputatie van heiligheid is het toch wel betekenisvol dat in de 
volkstelling van 1936 - wanneer zij dus nog leefde! - Luisa zelfs in het register van 
het district bekend staat als 'Piccarreta Luisa (de heilige)'. Dit vertelt ons, dat 
opmerkelijk in Corato, het zeggen van 'Luisa' en het zeggen van 'de heilige' een en 
het zelfde was: het werd dus algemeen erkend! (...) 
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Luisa Piccarreta was ook een 'promotor van roepingen'. Ze was gelukkig zich 
volledig te hebben gegeven aan de Heer - ze had werkelijk alles gegeven, haar 
gezondheid inbegrepen, om 'Alles' terug te krijgen. Zij promootte de keuze van 
haar maagdelijke leven, beïnvloedde vele jonge mensen zowel in de dimensie van 
het toegewijde leven in de wereld als in het religieuze en priesterlijke leven. (...) 

Tot besluit kunnen we zeggen dat de Dienares van God Luisa Piccarreta een 
lekenvrouw was die in haar dagelijkse leven de geest beleefde van de 
evangelische zaligheden, basis van alle deugden, terwijl ze allen bemoedigde 
dezelfde weg van heiligheid te bewandelen. Ik ben ervan overtuigd dat haar 
figuur, haar voorbeelden en heiligheid waarvan de bekendheid  - zoals 
herhaaldelijk beklemtoond - al wijdverspreid waren van toen ze nog leefde, 
samen met haar spiritualiteit gericht op het Goddelijke Willen, een groot voordeel 
kan zijn voor de Kerk en een evangelische zuurdesem voor de gehele mensheid op 
weg naar 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Openbaring 21,1). 

 

EN OOK NOG EENS DIT: 

Naast de officiële biografie, uitgegeven door het Vaticaan (de 
Engelse en Spaanse versie zijn ook al op komst), zijn eveneens 8 
van de 36 volumes van de kritische uitgave van Luisa's dagboek 
afgewerkt. Het vraagt heel wat tijd maar het goede nieuws is toch 
wel dat de Heilige Stoel (de Congregatie voor de Geloofsleer en 
de Congregatie voor de Heiligverklaringen) met veel nadruk liet 
verstaan de uitdrukkelijke wens te hebben dat dit werk zo 
vlug mogelijk wordt afgerond zodat alle geschriften kunnen 
worden bezorgd aan wie deze verlangen. Dit kost wel veel geld! 

Mgr. Pichierri, Aartsbisscop van Trani-Barletta-Bisciegli vroeg 
tijdens het Internationale Congres die hijzelf samenriep, 
meerdere keren heel uitdrukkelijk om een financiële bijdrage! 
Laten we een mooie som bijeenbrengen en zo bijdragen tot het 
verspreiden van deze immense gave van het Leven in Gods Wil!  

Hier opnieuw ons rekeningnummer:                                                                                                      
GESCHRIFTEN L.P.                                                                                                      
IBAN-nummer: BE69 9731 2089 5578                                                                                 
BIC-nummer: ARSPB22                                                                                                            
met als mededeling GIFT UITGAVE GESCHRIFTEN 

 

Heel veel dank aan allen die al een bijdrage gaven!! 

 


