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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 
“Er is een Heilige gestorven!”                                           

We zijn onze Luisa kwijt ... 
We hebben een Beschermheilige gekregen in het Paradijs. 

 

Dit schreef Don Benedetto Calvi, pastoor van de SANTA MARIA GRECA-
parochie te Corato op 4 maart 1947. 

Enkele dagen geleden was het dus precies 75 jaar geleden dat Luisa 
Piccarreta stierf - haar geboorte in de Hemel.  

Luisa, die in volle gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Kerk, alles optekende 
wat Hij haar zei over de volheid van het LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL 
opdat ZIJN RIJK ZOU KOMEN, ZIJN WIL ZOU GESCHIEDEN OP AARDE 
ZOALS IN DE HEMEL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 maart 2022  - 75 jaar na haar dood - werd in de Santa Maria Greca-
kerk te Corato een plechtige Eucharistieviering opgedragen door aartsbisschop 
Mgr. Leonardo D'Ascenzo, vicaris-generaal Don Sergio Pellegrino, de pastoor 
van de parochie Don Vincenzo Bovino en andere priesters. 

               
 

GEESTELIJK  TESTAMENT        
VAN  LUISA PICCARRETA 

 

Nu ben ik tevreden want de Goddelijke Wil heeft mij 
meer dan gewoonlijk getroost met uw aanwezigheid 

op deze laatste momenten van mijn leven. 
 

“Ik zie nu een lange, mooie en brede weg,  
 door ontelbare schitterende zonnen omringd. 

O ja, ik herken ze: het zijn de zonnen van mijn akten, 
gedaan in de Goddelijke Wil.    

Het is de weg die ik nu moet gaan, 
het is de weg van mijn glorie 

om mij te verbinden met het immense geluk van de Goddelijke Wil. 
Het is mijn weg. 

Het is de weg die ik voor u, beste priester, zal voorbehouden. 
Het is de weg die ik voor allen 

die in de Goddelijke Wil willen leven, 
zal voorbehouden.” 

 
Dit waren haar laatste woorden tot mij gesproken, 

op 4 maart 1947, één uur voor zij stierf,  
woorden die ik zou definiëren als: 

'HET GEESTELIJKE TESTAMENT VAN LUISA, 
EN HAAR GROTE EN TROOSTVOLLE BELOFTE'. 

 
haar laatste biechtvader Don Benedetto Calvi 



 

Bij de graftombe van 
Luisa bidden voor haar 
zaligverklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
 

GEBED  voor de zaligverklaring                                                                
van de Dienares Gods LUISA PICCARRETA 

 

O Verheven en Allerheiligste Drie-eenheid 

Vader, Zoon en Heilige Geest, 

wij prijzen en danken U 

voor de gave van heiligheid 

van Uw trouwe Dienares Luisa Piccarreta. 

Zij leefde, o Vader, in Uw Goddelijke Wil 

en door de werking van de Heilige Geest 

ging zij lijken op Uw Zoon, 

gehoorzaam zelfs tot de dood op het kruis. 

Zij was een slachtoffer en een hostie, aangenaam aan U 

en werkte zo mee aan het verlossingswerk van de mensheid. 

Haar deugd van gehoorzaamheid en nederigheid, 

haar liefde tot Christus en de Kerk, zetten ons aan U te vragen 

om het geschenk van haar zaligverklaring op aarde, 

zodat Uw glorie voor allen mag stralen 

en Uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en liefde 

zich mag verspreiden tot aan de uiteinden van de aarde 

in het bijzondere charisma van 

Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 

Wij beroepen ons op haar verdiensten om van U, 

Heilige Drie-eenheid, 

de bijzondere genade te verkrijgen die wij U vragen 

met de intentie Uw Goddelijke Wil te volbrengen. Amen. 

 

Monseigneur Giovan Battista Pichierri 

Aartsbisschop van Trani - Barletta - Bisceglie -  29 oktober 2005 


