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HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

aanvang van het Derde FIAT 

“Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen  
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.”                        

(Latijnse liturgie - KKK 2670) 

“Hemelse koning, Geest van troost, Geest van waarheid, 
overal aanwezig en die alles vervult,                                 

schat van elk goed en bron van leven,                              
kom, neem intrek bij ons, zuiver ons en red ons,                

Gij die goed zijt.”                                                 
(Byzantijnse liturgie - KKK 2671) 

 
“Mijn dochter, bij wat je al zei over jouw versmelting met Mijn Wil, is 
nog een andere oproep nodig: die van jou te versmelten met de orde 
van de Genade, in al wat de Heiligmaker, de Heilige Geest, aan de 
geheiligden gedaan heeft en zal doen.  
 
Wanneer de Schepping toegeschreven wordt aan de Vader - hoewel 
Wij, de Drie Goddelijke Personen, altijd verenigd blijven in Onze 
werken - en de Verlossing aan de Zoon, wordt het “Fiat Voluntas tua” 
toegeschreven aan de Heilige Geest, en het is juist in het “Fiat 
Voluntas tua” dat de Goddelijke Geest Zijn werk tentoonspreidt.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij doet dat wanneer je ten overstaan van de Hoogste Majesteit zegt: 
‘ik kom een liefdesuitwisseling schenken voor al wat de Heiligmaker 
in de geheiligden doet. Ik kom binnen in de orde van de Genade,   
om U eer en wederliefde te kunnen geven, alsof allen zich zouden 
hebben geheiligd en om alle tegenstand en gebrek aan overeen-
stemming met de Genade goed te maken’.  
 
En voor wat jou aangaat, zoek in Onze Wil de daden van de Genade 
van de heiligmakende Geest, om jou Zijn pijn eigen te maken, Zijn 
verborgen zuchten, Zijn angstige verzuchtingen in het diepste van de 
harten, als Hij merkt hoe slecht Hij dikwijls wordt onthaald. Gezien 
Zijn eerste handeling en akt bestaat in het brengen van Onze Wil als 
de volledige daad van hun heiliging, zucht Hij met onuitsprekelijke 
verzuchtingen wanneer Hij zich afgewezen ziet. En jij, in jouw 
kinderlijke eenvoud, zeg Hem: 
 

‘Heiligmakende Geest, spoed U. 
Ik smeek U, laat iedereen Uw Wil kennen, 

opdat ze er, wanneer ze hem kennen, zouden van houden 
en Uw eerste akt van hun volledige heiliging  

zouden aanvaarden, 
wat Uw Wil is’. 

 
Mijn dochter, Wij, de Drie Goddelijke Personen, zijn onafscheidelijk 
en toch onderscheiden. Zo willen Wij aan de mensengeneraties Ons 
werk voor hen openbaren. En terwijl Wij onder Elkaar verenigd en 
onafscheidbaar zijn, wil Elk van Ons toch afzonderlijk Zijn liefde en 
Zijn werk voor de schepselen bekend maken.” (uit deel 17, 17.5.1925)  
                              zie HEILIGEN IN DE GODDELIJKE WIL blz 30 en ook FIAT III blz 54 

 
---------------------------------------------------------------- 

fiat – fiat – fiat – fiat – fiat – fiat – fiat – fiat – fiat – fiat                           
----------------------------------------------------------------   

 
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 

 
Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 
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RETRAITE 6 september (16 u) tot  8 september (14 u)        

met Fr. Robert YOUNG 

Deelnameprijs €148 (lakens + €7)                                                                  
Graag inschrijven en betalen voor 8 juli op rekening 
GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen      
BE69 9731 2089 5578 -  ARSPBE22                                                                              
mededeling: retraite Fr. Young 

of CONFERENTIEDAG 10 juli van 10 u tot 16 u          
Voor wie de retraite niet kan volgen.                           
Wil ook hiervoor tijdig je naam opgeven, a.u.b.!   
---------------------------------------------------------------------------------- 

H. Annibale Maria di Francia (1851 – 1927)       
censor van de geschriften van Luisa Piccarreta 

 
Eergisteren, op 1 juni, was het precies 90 jaar geleden dat hij 
overleed. Als kind had hij al een grote liefde voor de Eucharistie.                
In aanbidding voor het allerheiligste Sacrament werd hem op 17-
jarige leeftijd een woord van wijsheid geopenbaard, het woord 
'Rogate'. Hij vond nadien de betekenis van dat woord in het 
Evangelie: "Bid de Heer van de oogst dat Hij arbeiders zou 
zenden in zijn oogst". Deze woorden werden een hoofdbron van 
inspiratie gedurende zijn gehele leven. 
Annibale moest het ‘Rogate’ volledig belichamen door gebed en 
door een heilige levensregel, ten einde de Goddelijke Wil te 
kunnen uitvoeren. Zijn leven laat een groei zien in het begrijpen 
van de Goddelijke Wil. Uiteindelijk gaf hij zijn eigen wil op (zoals 
Maria deed), waardoor hij een waarachtig heilige werker werd in 
Gods oogst. Wat hij in een hele reeks dagboeken en preken 
neerschreef drukt uit dat hij beter en beter het mysterie van Gods 
Wil begreep en dat hij zich uiteindelijk kon openen voor een leven 
‘in de Goddelijke Wil’. Jezus openbaarde trouwens aan Luisa 
dat Hijzelf de ontmoeting tussen haar en Annibale gepland had 
om van hem de eerste apostel van Zijn Wil te maken (hij stierf 
ook als eerste in de Wil van God). Luisa heeft meerdere keren 
verklaard dat het Annibale was die haar en de roeping om in de 
Goddelijke Wil te leven het best van al begreep. 
 
 

 


