Rzym, 8 września 2012
W dniu 21 kwietnia 2013 r., w IV Niedzielę po Wielkanocy, będziemy obchodzić
50 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To wydarzenie jest ważnym w życiu Kościoła,
gdyż, jak mówił Jan Paweł II: "Problem powołań kapłańskich, a także i zakonnych
męskich i żeńskich, jest - i mówię to otwarcie - podstawowym problemem Kościoła." W
ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, dzięki Soborowi Watykańskiemu II, świadomość
potrzeby prawdziwego duszpasterstwa powołań stale rośnie, o czym świadczą różne
kongresy kontynentalne, krajowe i międzynarodowe, jak również drogocenna praca
Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich, krajowych ośrodków powołań, instytutów
życia konsekrowanego i wiele organizacji animowanych przez referentów
duszpasterstwa powołań wrażliwych i uważnych na znaki czasu.
Jeśli Sobór Watykański II przypomniał wprost, że "obowiązek budzenia powołań
ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej" (Optatam totius, 2), to nie możemy
zapominać, że "Powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego - jak podkreślił
Papież Benedykt XVI - są przede wszystkim wynikiem stałego kontaktu z żywym Bogiem
i nieustanną modlitwą, która wznosi się do Pana żniwa".
Dla tej właśnie misji, św. Hannibal Maria Di Francia ofiarował wszystkie swoje
siły i całe swoje życie. "Udręką jego apostolskiego i kapłańskiego serca były rzesze ludzi,
do których nie dotarła jeszcze Ewangelia i niewystarczająca liczba ewangelizatorów. W
tym celu założył dwie rodziny zakonne: Rogacjonistów i Córki Bożej Gorliwości, i
promował liczne inicjatywy, mające na celu rozpowszechnienie wśród wiernych
potrzebę nieustannej modlitwy o powołania."(Jan Paweł II, 1990).
Nie ma żadnych wątpliwości, że jego gorliwość w szerzeniu Rogate, szczególnie
wśród hierarchów kościelnych, pomogła zwiększyć świadomość w Kościele potrzeby
tejże modlitwy, która znalazła bardzo znaczący wyraz w ustanowieniu Światowego Dnia
Modlitw o Powołania, który w 2013 będzie obchodzony po raz 50-ty.
Błogosławiony Jan Paweł II kilkakrotnie wskazywał w różnych okolicznościach
na ważną rolę, jaką miał św. Hannibal na drodze Kościoła ku pełniejszemu spojrzeniu i
podniesieniu świadomości na kwestię powołań. Papież określił go "godnym apostołem
modlitwy o powołania" (2004) i "autentycznym prekursorem i gorliwym nauczycielem
współczesnego duszpasterstwa powołań" (1990).
Zachęceni słowami błogosławionego Jana Pawła II i wieloma świadectwami,

chcielibyśmy prosić Ojca Świętego, Benedykta XVI, o łaskę ogłoszenia św. Hannibala
Marii Di Francia "patronem Powołań", tak aby mógł być przyzywany jako orędownik
wszystkich tych, którzy są na drodze rozeznawania powołania , jak również przez
animatorów Duszpasterstwa Powołaniowego i wszystkich wiernych, którzy modlą się o
powołania.

