
 
Der indsamles evt. kollekt til dækning af  uforudsete udgifter i forbindelse 

med Fr. Robert  Youngs besøg.   

 
 

Yderligere information hos:  
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Tilmelding til retræten:  
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Læs mere på nettet: 

www.denguddommeligevilje.dk  
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GUDS VILJE SKE 

SOM I HIMLEN 

SÅ OG PÅ JORDEN 
studiedage i at leve i  

Den Guddommelige Vilje 

 

 

Med Fr. Robert Young O.F.M. 

Den 16. - 18. august 2013 

på Dalum Kloster 

 

 

 

 

 



 

Den Guddommelige Vilje. 

Jesu åbenbaringer til mystikeren Luisa Piccarreta. 

 

Luisa Piccarreta levede fra 1865 til 1947 i Corato i Syditalien.  

Efter en vision som 18 årig af den lidende Jesus, ønskede hun 
fuldstændigt at tilhøre ham og at overgive sin vilje helt til Gud. 
 

Fra da af åbenbarede Jesus – og Jomfru Maria – sig for Luisa og 
underviste hende og formede hendes sjæl, så hun blev i stand til at 
modtage den Guddommelige Viljes gave og mission. 

Under lydighed til sin skriftefader skrev hun 36 dagbøger, hvori 
Jesus åbenbarer Faderens Vilje: At genetablere den Guddommelige 
Viljes rige på jorden. 
 

Luisa skrev i 1924: ” Og nu et ord til alle jer, som læser disse 
skrifter. Jeg beder jer, jeg bønfalder jer om, at I kærligt modtager 
det, som Jesus vil give os: Sin Vilje. 

Men for at give jer Sin Vilje, vil Han have jeres, ellers kan Hans Vilje 
ikke regere. Med denne kærlighed vil min Jesus give jer den 
allerstørste gave, der eksisterer både i Himlen og på jorden”. Han 
siger: ”Gør Min Vilje til jeres liv; kom ind i Min Viljes rige”. 
 

I Fadervor beder vi : ”Ske Din Vilje som i Himlen således også på 
jorden”. Lad det ske således!  Fiat! 
 

Luisa døde i helligheds ry 81 år gammel. Hendes saligkåringsproces blev 
åbnet i marts 2006 og hendes skrifter blev godkendt i juli 2010 af de 
teologer, som Vatikanet har udnævnt i forbindelse med processen. 
Saligkåringsprocessen er endnu ikke afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retræten henvender sig til både nye og tidligere deltagere. Der 
gives en kort introduktion til Luisa Piccarreta og hendes liv. Derud-
over vil der blive berørt temaer om livet i Den Guddommelige Vilje 
samt givet vejledning i at leve i Den Guddommelige Vilje. Desuden 
vil der være en kort præsentation af studiegruppen. Detaljeret pro-
gram udleveres på retræten. 

Retræten foregår som en stille retræte og består af en vekselvirk-
ning mellem oplæg og spørgsmål; tilbedelse; messe samt lejlighed til 
skriftemål. Hvis der er behov for det, oversættes der til dansk. 

Retræten foregår på Dalum Kloster,  Dalumvej 105, 5250 
Odense SV 

Retræten begynder kl. 17.00. Der er mulighed for ankomst og regi-
strering fra kl. 15.00, hvor der serveres kaffe. Afslutning  søndag 
den 18. august efter frokost (varm mad). Indkvartering på enkeltvæ-
relser.  

Pris 1600 kr. hvoraf 600 kr. indsættes i Nordea Bank regnr. 2021 
kontonr. 6277 998 457 ved tilmeldingen, som først er gældende, 
når beløbet er modtaget. Resten betales senest den 1. august. 
Skriv ’retræte’ samt dit navn på indbetalingerne. 

 

Fr. Robert Young er fra USA, fran-
ciskanerpræst og har i mange år arbejdet 
med at udbrede kendskabet til Den 
Guddommelige Vilje (DGV). Han er 
vejleder for DGV studiegrupper i mange 
lande - siden 2009 også  i Danmark - og 
er en stor kapacitet  på området. Det er 
derfor med stor glæde at vi ser frem til 
hans besøg, som er det tredje i Dan-
mark. 


