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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 APRIL - Beloken Pasen 

dominica in albis (zondag in het wit) 

BARMHARTIGHEIDSZONDAG 

én GEBOORTEDAG LUISA  PICCARRETA            

(buitengewoon dat dit ook dit jaar samenvalt) 

 

Luisa Piccarreta werd geboren op 23 april 1865, de zondag na Pasen 
(toen dominica in albis – nu barmhartigheidszondag), in het stadje 
Corato in Zuid-Italië. Wat we weten over haar ouders, Vito Nicola 
Piccarreta en Rosa Tarantino, staat beschreven in haar ‘Herinneringen 
uit mijn kinderjaren’ die Luisa in 1926 schreef op vraag van de heilige 
Annibale Maria di Francia.                                                                             
Het gezin telde vijf dochters: Maria, Rachele, Filomena, Luisa en Angela.     
Luisa werd ‘omgekeerd’ geboren, wat zijzelf later vaak uitlegde als een 
teken ‘dat haar leven het tegengestelde zou zijn aan dat van anderen’. 
Voor haar moeder verliep de geboorte pijnloos en voor haar had het 
geen negatieve gevolgen. Enkele uren later bracht haar vader haar naar 
de hoofdkerk van Corato om er haar te laten dopen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 
Uit het Boek van de Hemel  (23 april 1900 – verjaardag Luisa) 
 
Overgave is olie die zalft 
Vanmorgen bevond ik me buiten mezelf en zag mijn lieve Jezus zeer 
veel lijden. Ik smeekte Hem Zijn pijnen met mij te delen. Hij zei me: 
“Jij lijdt ook, of liever, Ik zal jouw plaats innemen en jij neemt de taak 
op van verpleegster”. 
Dus kwam het me voor dat Jezus in mijn bed ging liggen en dat ik, 
naast Hem, Zijn hoofd begon na te kijken om er een voor een de 
doornen uit te halen. Toen kwam ik bij Zijn lichaam en onderzocht al 
Zijn wonden, ik verwijderde het bloed en kuste ze. Ik had echter niets 
om ze te zalven en zo de krampen te milderen, waarop ik merkte dat 
er olie uit mijn lichaam kwam. Daarmee zalfde ik de wonden van 
Jezus, maar wel met enige vrees omdat ik niet begreep wat die olie, 
die uit mij kwam, betekende.  
Maar de gezegende Jezus liet me verstaan dat overgave aan het 
Goddelijke Willen olie is die niet alleen onze pijnen zalft en mildert, 
maar tegelijkertijd ook de kramp van Jezus’ wonden. Na deze taak 
enige tijd voor mijn geliefde Jezus te hebben verricht, verdween Hij 
en kwam ik weer in mezelf. 
 
Heer, wij vragen U dat Uw Eeuwig Fiat bekend wordt. Mag het 
triomferend komen heersen te midden van de schepselen, net zoals 
het triomferend heerst in de Hemel. Wij bidden ook dat we met de 
olie van Luisa mogen gezalfd en geheeld worden opdat wij ons allen 
zouden overgeven aan de Allerheiligste Goddelijke Wil. Fiat! Amen. 

 

VOLGENDE MAAND: CONFERENTIEDAGEN 

zaterdag 27 en dinsdag 30 mei van 10 uur tot 16.30 uur 
(verdere info in nieuwsbrief mei) 

RETRAITE met Fr. Robert YOUNG          
woensdag 6 tot vrijdag 8 september 

CONFERENTIEDAG met Fr. Robert YOUNG 
(voor wie de retraite niet kan volgen) zondag 10 september 

 


