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Heilige Annibale en Luisa Piccarreta:                        
twee zielen verenigd in de Goddelijke Wil 

 
“Deze dagen zullen zeker vol genade zijn voor iedereen.” Met 
deze woorden, op zondag 4 februari, begon Pater Angelo Sardone, 
Rogationist van de gemeenschap van Bari, zijn toespraak toen de 
relieken van de Heilige Annibale Maria di Francia aankwamen in het 
huis van de Dienares Gods Luisa Piccarreta. Ja, het waren werkelijk 
dagen van genade en zegen, en dat kunnen we nu bevestigen bij het 
slot van de week van de spiritualiteit die werd opgezet in het kader 
van de initiatieven voor de 90ste verjaardag van de opening van het 
Huis van de Dochters van Goddelijke Ijver te Corato: het San Antonio 
instituut waar ook Luisa 10 jaar leefde.  
 
De Heilige Annibale verrijkte in spiritueel opzicht de stad Corato met 
de aanwezigheid van zijn relieken die acht dagen in de Santa Maria 
Greca-kerk bleven, waar het graf van de Dienares van God Luisa 
Piccarreta zich bevindt. Het was inderdaad ontroerend om tegelijk 
tegenover deze twee toonbeelden van heiligheid te staan, die met 
elkaar verbonden zijn door een intense spirituele verwantschap, en 
verenigd - zouden we kunnen zeggen - door één enkele missie:      
het beleven en verspreiden van de Goddelijke Wil.  
 
‘Een kruistocht van gebed en kennis’, zo omschreef Pater Angelo 
het intense programma van het gebeuren. Het werd dagelijks 
gekenmerkt door momenten van gebed en vormende en spirituele 
activiteiten die ons toelieten meer te weten te komen over de figuur 
en het werk van de Heilige uit Messina, vooral in verband met Luisa, 
de kleine dochter van de Goddelijke Wil.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het avontuur van Annibale Maria Di Francia begon in 1878 in de wijk 
Avignone, toen de ergste achterbuurt van Messina. De ontmoeting 
met Francesco Zancone, een blinde bedelaar, veranderde zijn leven. 
Pater Annibale was rijk, van een adellijke familie, en werd bewonderd 
om zijn culturele kennis. Hij had een buitengewone carrière kunnen 
uitbouwen, maar liet alles achter en ging middenin de sloppen van 
Messina leven. Daar werkte hij onophoudelijk voor het tijdelijke en 
geestelijke welzijn van zijn buren, door de opvoeding en heiliging 
van kinderen en jongens, door evangelisatie en ondersteuning van 
de armsten.  
  
Sinds zijn adolescentie was hij geraakt door de woorden uit het 
evangelie: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. 
Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te 
oogsten.” (Mt 9,38 en Lc 10, 2). Aan deze nobele zaak wijdde hij al zijn 
krachten. Zo werd het Rogate zijn levensprogramma. Met dit doel 
voor ogen stichtte hij twee religieuze congregaties: de Rogationisten 
en de Dochters van Goddelijke Ijver. Hij bevorderde vele initiatieven 
om onder gelovigen het bewustzijn te verspreiden dat het nodig is 
intens voor roepingen te bidden.  
Hijzelf had zijn priesterschap innig lief en beleefde het consequent. 
Hij was er ten volle van overtuigd dat enkel doorheen het werk van 
talrijke heilige priesters de mensheid kan worden gered.  
Voor het beleven en verspreiden van dit charisma met zo een 
bewonderenswaardig enthousiasme, werd hij door de Kerk erkend 
als ‘voorname Apostel van het Gebed voor Roepingen’. Paus 
Johannes Paulus II noemde hem een ‘authentiek voorloper en vurig 
meester van het moderne roepingsambt’.  
Zijn boodschap is vandaag, in het derde millennium, bijzonder 
actueel. Het ‘wereldwijde dorp’ dat onze planeet geworden is, 
begrensd door het communicatienetwerk en politieke, economische 
en sociale belangen, ervaart een dringende nood aan goede, 
hardwerkende apostelen die zich inzetten voor het Koninkrijk.   
 
Priesters, godgewijde personen en alle christenen zijn de ‘arbeiders 
van het Evangelie’ en de vrucht van gebed. Het is noodzakelijk de 
Heer van de oogst te bidden opdat vele mensen met het eigen 
edelmoedig FIAT aan de roep zouden gehoor geven en werkers van 
de oogst zouden worden, nieuwe ‘apostelen van de Goddelijke 
Wil’ - zoals Jezus hen noemt in Luisa’s geschriften - bereid te werken 
voor redding en heiliging door allen de kostbare waarheden van de 
Goddelijke Wil mee te delen.  
“… wanneer Ik alles zal hebben voltooid, zal Ik Mijn Rijk toevertrouwen 
aan Mijn gezanten, opdat zij er als tweede apostelen van het Rijk van 
Mijn Wil, de verkondigers zouden van zijn”. (deel 20, 6.11.1926)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Zo kunnen we zien hoe het ‘Rogate’ van de heilige Annibale en het 
‘Fiat’ van Luisa met elkaar verweven zijn en samengaan. In het plan 
van de Goddelijke Voorzienigheid hielpen en beïnvloedden Luisa en 
de heilige Annibale elkaar wederzijds, door elkaar de charisma’s mee 
te delen waarmee de Heer hun zielen had verrijkt voor het welzijn 
van de Kerk. Paus Benedictus XVI zei: “Ware vriendschap is, naast een 
relatie tussen mensen, een wederzijdse steun en een geestelijke reis. 
Dit is een kenmerk van Heiligen: ze cultiveren vriendschap omdat het 
één van de edelste uitingen is van het menselijke hart en het heeft 
iets goddelijks over zich”.  
 
“Denk je dat de komst van Pater Di Francia, die zoveel belangstelling 
toont en die zich de publicatie ter harte genomen heeft van wat Mijn 
Wil betreft, toevallig gebeurde? Nee, nee - Ik heb het zelf zo bestemd. 
Het is een voorziene akt van de Allerhoogste Wil die hem als de eerste 
apostel en verkondiger van het Goddelijke Fiat wil. En vermits hij 
de stichter van een orde is, is het voor hem gemakkelijker om 
bisschoppen, priesters en mensen te benaderen, ook binnen het eigen 
instituut, om het Rijk van Mijn Wil te verkondigen. Daarom sta Ik hem 
zo intens bij en geef Ik hem bijzonder licht - Mijn Wil te verstaan 
vereist immers grote genaden - geen kleine lichtjes, maar zon, om een 
Goddelijke, Heilige, en Eeuwige Wil te begrijpen, evenals een grote 
beschikbaarheid van wie deze taak is toevertrouwd”. (deel 20, 6.11.1926)  
De gezanten zijn medewerkers, bewakers en bewaarders van de 
kennis, het goed en de wonderen die in de Goddelijke Wil zijn. Net 
zoals Hij dus voor Zijn komst het priesterschap had om de mensen 
voor te bereiden, en het priesterschap van Zijn Kerk om Zijn komst te 
bevestigen - en alles wat Hij deed en zei – zo “ wil Hij nu het 
priesterschap hebben van het Rijk van Zijn Wil”. 
 
De vele wonderlijke waarheden die geopenbaard werden aan Luisa 
zullen de onuitputtelijke bron zijn waaruit allen hemels leven en 
aards geluk zullen putten. “… hoe gelukkig zullen ze zich voelen - zij 
die reikhalzend met volle teugen zullen drinken van de bronnen van 
Mijn kennis - zei Jezus - want zij bevatten de deugd het leven van de 
Hemel te brengen, en elk ongelukkig-zijn te verbannen.” Om die reden 
“verheug Ik Mij dat meer van Mijn gezanten te weten komen dat deze 
zo grote schat bestaat: het Koninkrijk van Mijn Goddelijke Wil bekend 
te maken. Hen gebruik Ik om de eerste priesters te vormen van het 
komende Rijk van Mijn Fiat. Mijn dochter, het is een grote noodzaak de 
eerste priesters te vormen. Zij zullen Mij dienen zoals de apostelen Mij 
dienden om Mijn Kerk te vormen. Zij, die zich zullen bezighouden met 
deze geschriften om ze te publiceren, uit te geven en te drukken - om 
ze bekend te maken, zullen de nieuwe evangelisten zijn van het Rijk 
van Mijn Allerhoogste Wil”. (deel 23, 18.1.1928) 


