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Groot en belangrijk nieuws uit Corato: 
 

Don Sergio PELLEGRINI 
werd door Aartsbisschop Leonardo D’Ascenzo 

benoemd tot Vicaris-Generaal van 
het aartsbisdom Trani-Barletta-Bisceglie. 

Hij verlaat de Santa Maria Greca-parochie,  
de parochie waar Luisa haar hele leven verbleef 

en in de kerk haar graftombe heeft. 
Don Sergio blijft wel kerkelijk assistent 

van de Associatie Luisa Piccarreta. 
 

 

Don Sergio Pellegrini (uiterst links)                                                                   
bij Mgr. Leonardo D’Ascenzo (met het boek in de handen)                                  

bij de overhandiging van de Nederlandse vertaling                                           
van Luisa’s officiële biografie vanuit Rome DE ZON VAN MIJN WIL                

waar hij zoveel inspanningen voor leverde (oktober 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

Een paar dagen na de aankondiging van zijn benoeming tot vicaris-generaal 
van het aartsbisdom, drukte don Sergio Pellegrini in een nota zijn gevoelens 
uit van dankbaarheid en aanvaarding, in een geest van dienstbaarheid voor 
de nieuwe opdracht: 

 

Ik verlang allen te bedanken die hun vertrouwen en waardering  
hebben getoond bij de keuze die de aartsbisschop wilde maken  

door mij om een nieuwe dienst te vragen aan het bisdom.  
Ik aanvaard alles als een teken van de liefde van de Vader die mij opnieuw 

oproept om - naast de aartsbisschop, herder van de diocesane Kerk en gids van 
het volk van God op weg naar het Koninkrijk - Zijn ‘oogst’ te verzamelen. 

 

In de vreugde elkaar spoedig te zien 
don Sergio Pellegrini 

 

Het was de aartsbisschop zelf, Mons. Leonardo D'Ascenzo, die de benoeming 
aankondigde op 11 juni, de Dag voor de heiliging van de priesters in Barletta 
in het Heiligdom van Maria SS. dello Sterpeto in aanwezigheid van priesters 
en diakens van het bisdom. De aankondiging werd gevolgd door een 
algemeen applaus van goedkeuring en consensus, wat ook werd opgemerkt 
op de diocesane sociale netwerken, vooral op de facebookpagina. 
Don Sergio Pellegrini zal Mons. Giuseppe Pavone vervangen (ook hij ontving  
‘Divina Volontà-Belgio/Olanda’ toen wij in 2019 bij de aartsbisschop waren). 
 

BIDDEN WIJ ALLEN  - IN GODS HEILIG EN VERHEVEN WILLEN - VOOR DE 
NIEUWE VICARIS-GENERAAL VAN LUISA’S BISDOM! 

Don Sergio werd geboren in Bisceglie  in 1972. Hij werd tot priester gewijd op 
25 september 1999 en is tot nu toe pastoor van Santa Maria Greca te Corato. 
 
 

Weldra zal hij dus hoofdzakelijk akten stellen in Trani en niet langer in Corato. 

uit ons nieuw en vijfde bundel deel 14 - 25.4.1922                                                     

duizenden engelen zijn de bewakers en bewaarders van 
de akten gedaan in het Goddelijke Willen   

Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand voelde ik me volkomen onder-
gedompeld in het Goddelijke Willen. Mijn lieve Jezus zei: “Net zoals de zon 
de plant niet verlaat maar deze met zijn licht liefkoost en met zijn warmte 
vruchtbaar maakt tot ze bloemen en vruchten voortbrengt - en deze zorg-
vuldig doet rijpen, met zijn licht bewaart en alleen dan het fruit loslaat als de 
boer het plukt om het te eten - zo ook met de akten gedaan in Mijn Willen. 
Mijn liefde en jaloerse zorg ervoor is zodanig groot dat Mijn genade ze 
liefkoost en Mijn liefde ze ontvangt, vruchtbaar maakt en doet rijpen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Ik laat duizenden engelen waken over een enkele akt gedaan in Mijn 
Willen. En gezien deze akten, gedaan in Mijn Willen, zaden zijn om Mijn Wil 
op aarde te laten gebeuren zoals in de Hemel, zijn allen van deze akten 
jaloers. Hun dauw is Mijn adem, hun schaduw is Mijn licht. De engelen 
blijven verrukt en aanbidden ze vol eerbied omdat zij in deze akten de 
eeuwige Wil zien die al hun aanbidding verdient.  

Alleen wanneer Ik zielen vind die hen als goddelijk fruit willen nemen om er 
hun voedsel van te maken, wordt van deze akten afstand gedaan.                  
O, de vruchtbaarheid en veelheid van deze akten. Zelfs het schepsel dat ze 
verricht kan ze niet tellen.” 

Ik was bij mezelf aan het nadenken: ‘Hoe is het mogelijk dat deze akten zo 
groots zijn en hoe komt het dat zelfs de engelen verrukt zijn?’                                                                     
Jezus, mij nog inniger omhelzend, vervolgde: “Mijn dochter, deze akten zijn 
zo groots dat, als een ziel ze blijft uitvoeren, er in de Hemel noch op aarde 
iets is waar ze niet aan deelneemt. Zij blijft in verbinding met al het 
geschapene. Al het goede, de effecten, de waarde van de Hemel, van de 
zon, de sterren, het water, het vuur en al de rest, staan niet enkel zonder  
ophouden met haar in relatie maar zij zijn haar eigendom. De ziel is in 
harmonie met de gehele Schepping en de gehele Schepping is in harmonie 
met haar. 

Waarom dan? Omdat de schepselen die in Mijn Willen leven de bewaar-
nemers zijn, de conservators, de aanhangers, de verdedigers van Mijn Wil. 
Zij voorzien in wat Ik wil en zonder dat Ik een bevel geef, voeren zij uit wat 
Ik wil. Zij verstaan de grootheid en heiligheid van Mijn Willen die zij 
zorgvuldig en jaloers bewaken en verdedigen. Hoe zouden allen dan niet 
verrukt zijn bij het zien van deze zielen die de steun vormen van hun God, 
door het wonder van Mijn Wil? Wie kan ooit Mijn rechten verdedigen indien 
niet hij die leeft in Mijn Wil? Wie kan Mij ooit waarlijk liefhebben met een 
liefde zonder eigenbelang, gelijk aan Mijn liefde, indien niet hij die in Mijn 
Wil leeft? Ik voel Me sterker in deze zielen maar sterk door eigen kracht.    
Ik ben als een koning omringd door heel trouwe ministers, die zich sterker, 
glorieuzer, meer ondersteund voelt te midden van zijn vertrouwelingen dan 
alleen. Als hij alleen achterblijft, betreurt hij geen ministers te hebben omdat 
hij niemand heeft bij wie hij zijn hart kan luchten, niemand aan wie hij het lot 
van zijn koninkrijk kan toevertrouwen.                                                                           
Zo ben Ik. En wie zou Mij ooit trouwer kunnen zijn dan wie in Mijn Wil 
leven? Ik voel Mijn Wil gekopieerd en daarom voel Ik Me glorieuzer. Ik uit 
Mij bij hen en vertrouw hen.” 


