Św. Hannibal, kapłan i założyciel

ANT. NA WEJŚCIE

Por. J 10, 14-15

Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan,
i znam owce moje,
a moje Mnie znają.
Życie moje oddaję za owce.

KOLEKTA
Boże, schronienie ubogich, nadziejo pokornych i ojcze sierot,
który zechciałeś wybrać św. Hannibala, kapłana,
znamienitego apostoła modlitwy w intencji powołań,
przez jego wstawiennictwo poślij na Twoje żniwo godnych robotników Ewangelii
i spraw, abyśmy poruszeni jego duchem miłosierdzia,
wzrastali w miłości do Ciebie i do bliźniego.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

OFIAROWANIE DARÓW
Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy
i dozwól, abyśmy na wzór św. Hannibala Marii,
który w duchu Twojej miłości
gorliwie karmił ubogich i małych chlebem życia,
mogli złączyć z darami ołtarza
doskonałą ofiarę miłosierdzia.
Przez Chrystusa Pana naszego.

ANT. NA KOMUNIĘ ŚW.
Pan, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi,
bo byli znękani i porzuceni,
jak owce nie mające pasterza.

MODLITWA PO KOMUNII
Panie nasz Boże, sakrament, który przyjęliśmy,
niech umocni w nas pragnienie zbawienia ludzi,
jakie rozpalało św. Hannibala Marię,
i niech sprawi, abyśmy wypełniając wiernie nasze powołanie
mogli wraz z nim zasłużyć na nagrodę obiecaną dobrym robotnikom Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Por. Mt 9, 36

PREFACJA
Sługa współczucia Dobrego Pasterza
V/. Pan z Wami
R./ I z duchem twoim.
V/. W górę serca.
R/. Wznosimy je do Pana
V/. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu
R/. Godne to i sprawiedliwe
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe
słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,
Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże,
przez Chrystusa Pana naszego.
Ty uczyniłeś św. Hannibala Marię
znamienitym sługą współczucia, jakim Twój Syn darzył tłumy,
i ukształtowałeś go na wzór Dobrego Pasterza.
Prawdziwy głosiciel Ewangelii,
idąc za nauczaniem Mistrza,
nieustannie modlił się o dar robotników na Jego żniwo.
Jako pewny świadek Opatrzności,
opiekując się sierotami,
ukazywał Twoje oblicze Pocieszyciela strapionych.
Wiernie miłując ubogich,
wyciągając ręce ku nędzy,
otwierał bramy niebieskiej radości.
Dlatego niebo i ziemia
z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową
i my z wszystkimi zastępami aniołów w niebie
bez końca głosimy Twoją chwałę:

ŚWIĘTY HANNIBAL MARIA, KAPŁAN I ZAŁOŻYCIEL
Urodził się w Messynie 5 lipca 1851 roku. Oświecony Słowem Bożym zaangażował się wszelkimi środkami w
głoszenie polecenia Jezusa, aby prosić Pana żniwa o dar dobrych robotników. Wyświęcony na kapłana, wypełniał swoją
misję, poświęcając się odnowieniu moralnemu i duchowemu sierot i ubogich w jednej z najbardziej zdegradowanych
moralnie dzielnic swojego miasta. Założył Sierocińce św. Antoniego (Orfanotrofi Antonian) i Zgromadzenia religijne
Córek Bożej gorliwości (Figlie del Divino zelo) i Rogacioniści Serca Jezusowego (Rogazionisti del Cuore di Gesù).
Zmarł w Messynie 1 czerwca 1927 roku.

DRUGIE CZYTANIE
Z „Pism” św. Hannibala Marii, kapłana i fundatora
(Czterdzieści deklaracjii obietnic, n. 21; tom 44, ss. 129-130)
Proście Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na swoje żniwo
Będę uważał Kościół Jezusa Chrystusa za wielkie pole pokryte zasiewem, którym są
wszystkie ludy ziemi i niezliczone rzesze dusz z każdej klasy społecznej i żyjących w
jakichkolwiek warunkach. Zawsze będę to miał na uwadze, że większa część tego zboża obumiera,
bo brak jest tych, którzy by je uprawiali.
Moje serce będzie bolało z powodu tak wielkiego spustoszenia, szczególnie pośród tego
zasiewu, jakim są przyszłe pokolenia. Utożsamię się z wewnętrznym bólem Najświętszego Serca
Jezusa Chrystusa z powodu tak wielkiej, nieustannej, wielowiekowej biedy, i pamiętając o
najświętszych słowach Jezusa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” (Mt 9, 38), będę uważał, że dla zbawienia ludów, narodów, społeczeństw, Kościoła, a
szczególnie dzieci i młodzieży, dla ewangelizacji ubogich i dla każdego innego dobra duchowego i
doczesnego rodziny ludzkiej, nie może być innego środka bardziej skutecznego i niezależnego, jak
ten, który zlecił nam nasz Pan Jezus Chrystus, to znaczy, by nieustannie błagać Najświętsze Serce
Jezusa, Jego Najświętszą Matkę, Aniołów i Świętych, aby Święty i Boży Duch wzbudził prężne
powołania, znakomite dusze, świętych kapłanów, ludzi pełnych apostolskiego ducha, nowych
apostołów pełnych wiary, gorliwości i miłości, dla zbawienia wszystkich dusz.
Tej nieustannej modlitwie poświęcę wszystkie moje dni i wszystkie intencje, i gorliwie będę
się troszczył, aby ten mało dotąd doceniany nakaz Pana naszego Jezusa Chrystusa był wszędzie
znany i wypełniany; aby na całym świecie wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni, wszyscy prałaci
Kościoła świętego łącznie z Ojcem Świętym, wszystkie dziewice poświęcone konsekrowane dla
Jezusa, wszyscy klerycy w seminariach, wszystkie dusze pobożne, ubodzy i dzieci, aby wszyscy
prosili Najwyższego Boga, by niezwłocznie posłał licznych i świętych robotników obu płci,
kapłanów i świeckich, dla uświęcenia i zbawienia wszystkich dusz. Z pomocą Pana będę gotów
ponieść każdą ofiarę, nawet przelać krew i oddać życie, aby ta „Prośba” stała się powszechna.
RESPONSORIUM

Łk 10, 2; Ps 62 /61/, 9

R/.
Żniwo wielkie, ale robotników mało; proście Pana żniwa, * żeby wyprawił robotników na
żniwo swoje.
V/.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie: przed nim serca wasze wylejcie.
R/.
Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

PIERWSZE NIESZPORY
1 ant. Stałem się sługą Ewangelii, według daru łaski Bożej.
2 ant. Wszystko czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
3 ant. Uczynię dla siebie kapłana wiernego, mówi Pan, który będzie czynił według mego serca i
mych pragnień.
Ant. do Pieśni Maryi: Jak słudzy z Kany, pod matczyną opieką Maryi,
Hannibal uczynił wszystko to, co Jezus mu powiedział.

WEZWANIE
Ant.

Przyjdzcie, uwielbiajmy Chrystusa Pana, miłośnika ubogich.

lub

W święto świętego Hannibal Marii chwalmy Pana, naszego Boga

GODZINA CZYTAŃ
1 ant. Kto idzie za Mną nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia, mówi Pan.
2 ant. Głosił ludziom imię Boże, i obwieszczał im słowa otrzymane od Boga.
3 ant. Jeśli kto chce Mi służyć, niech Mnie naśladuje i gdzie Ja jestem, tam będzie również mój
sługa.

JUTRZNIA
1 ant. W wierności prawdzie, Bóg nas powołał przez Ewangelię, byśmy osiągnęli chwałę naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
2 ant. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego.
3 ant. Stałem się sługą wszystkich, aby pozyskać wielu dla Chrystusa Pana.
ANT. DO PIEŚNI ZACHARIASZA:
Kapłanie wzorowy, ojcze sierot, obrońco ubogich,
ty, który żyłeś według tego co nauczałeś, módl się do Pana za nami.

DRUGIE NIESZPORY
1 ant. Ci, którzy strzegą słowa dobrym i czystym sercem, wydadzą owoc dzięki swej wytrwałości.
2 ant. Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego Pana.
3 ant. Moje owce będą słuchać mego głosu i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Ant. do Pieśni Maryi: Jak słudzy z Kany, pod matczyną opieką Maryi,
Hannibal uczynił wszystko to, co Jezus mu powiedział.

