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"75ste verjaardag van de dood  
van de Dienares van God Luisa Piccarreta" 

 
Toespraak gehouden na de plechtige Eucharistieviering in de Santa Maria 
Greca-kerk te Corato waar Luisa ligt begraven. 
  
Beste broeders en zusters 
 

Allereerst wil ik Zijne Excellentie Aartsbisschop Leonardo D'Ascenzo 
bedanken. Als Vader en Pastor is hij altijd dicht bij ons. Zijn nabijheid 
moedigt ons aan op het pad van persoonlijke vorming en verspreiding van de 
spiritualiteit van de Dienares van God. 
Ik dank ook de burgemeester van onze stad Corato, professor Corrado Nicola 
De Benedittis, de wethouder Architect Antonella Varesano, de vicaris-
generaal Don Sergio Pellegrini, de pastoor Don Vincenzo Bovino, evenals Don 
Vincenzo Di Pilato en Don Silvio Caldarola. 
 
Excellentie, u hebt ons beroofd van een zo goed priester, Don Sergio 
Pellegrini, maar u hebt een ander heilig priester op ons pad gebracht,          
Don Vincenzo Bovino. Hij is eigenlijk altijd beschikbaar, meewerkend en 
enthousiast bij het verdiepen van de kennis over onze Luisa en de boodschap 
die de Heer ons langsheen haar achterliet. 
 
De zon van de Goddelijke Wil bezit de lichtbron. Er omheen bewegend 
kunnen we altijd nieuw licht aantrekken dat ons hart doordringt en goeds 
voortbrengt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Vandaag sluiten we de 'Dagen van het Licht' af die op 28 februari begonnen 
(dag waarop Luisa in 1899 in volle gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Kerk 
begon te schrijven). Ik hoop dat de afspraken die we deelden hebben 
bijgedragen tot het voeden van het licht van de kennis van de Goddelijke Wil. 
Mogen zij ook het gevoel van eenheid en broederschap hebben 
gestimuleerd. 
 
Paus Franciscus zegt: "We zijn op tocht gegaan geleid door Gods vriendelijke 
licht dat de duisternis van verdeeldheid verdrijft en onze weg naar eenheid 
leidt .... De wereld heeft Gods licht nodig, en dat licht schijnt alleen in liefde, in 
gemeenschap en in broederlijkheid." 
 
Met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als achtergrond hebben we deze 
dagen beleefd. Mag ons gebed dat we vandaag - op de 75ste verjaardag van 
Luisa's binnengaan in de Hemel - bij haar graftombe verheffen, licht zijn dat 
de duisternis van egoïsme en van vernietigende wreedheid verdrijft. Mag het 
de geest verlichten en eveneens de harten verwarmen van wie politieke 
verantwoordelijkheden dragen, zodat zij het pad van verzoening en vrede 
kunnen inslaan en God Zijn liefdesoorlog kan voeren. 
 

"Mijn oorlog zal een oorlog van liefde zijn. 
Mijn Willen zal vanuit de Hemel in hun midden afdalen. 
Al je akten en die van anderen, gedaan in Mijn Willen, 

zullen strijd voeren met de schepselen - maar geen bloedige. 
Zij zullen met wapens van liefde oorlog voeren 

terwijl ze hen genaden, vrede en geschenken geven. 
Ze zullen zulke verrassende dingen aanreiken 

om de ondankbare mens te verbazen. " 
 

(deel 12 - 24 april 1921) 
 

 

 
 
 


