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Święty Willibrord, Apostoł Fryzji i Danii, urodził się około 658 roku w Northumbrii
w Anglii. Był benedyktyńskim mnichem, został nim po wstąpieniu do opactwa w Ripon.
W wieku dwudziestu lat wyruszył z Ripon do Rathmelsigi w Irlandii, gdzie znalazł się
„u boku” słynącego z wiedzy opata – świętego Egberta. W 688 roku przyjął święcenia
prezbiteratu, po czym udał się około 690 roku drogą morską, z kilkoma towarzyszami, jako
misjonarz do Fryzji.
Willibrord przybył wpierw do Austrazji, a swoją stałą rezydencją uczynił miasto Anversa. Jego
misyjną działalność wspierał święty Amand, biskup Utrechtu. Mimo to Willibrord napotkał
trudności, zwłaszcza ze strony Suitberta, mnicha i biskupa, który działał samowolnie, widząc
w Willibrordzie i jego towarzyszach intruzów. Zmuszony tą sytuacją, Willibrord udał się
ponownie do Rzymu i złożył przed papieżem relację. W 695 roku papież ów udzielił mu
sakry biskupiej.
Po śmierci Amanda Willibrord zamieszkał na stałe w Utrechcie, gdzie wybudował katedrę
i dom biskupi oraz założył szkołę katedralną. Ponadto wzniósł kościół w Trewirze, klasztor
w Echternach i założył opactwo w Limburgu.
Jako misjonarz działał także, poza Fryzją, w Szlezwigu i Danii. Wtedy to prawie stracił życie.
Po trudnym doświadczeniu udał się do Turyngii, gdzie przebywał jako gość księcia Hedena II,
a następnie na dwór Pepina II, na którym ochrzcił przyszłego króla Pepina III. Zanim Pepin II
zmarł, pokonał Radboda, władcę Fryzów i nieprzejednanego wroga chrześcijan.
Spowodowane wiekiem i trudami osłabienie przyczyniło się do śmierci Willibrorda: zmarł 7
listopada 739 roku w opactwie Echternach, gdzie do dzisiaj znajduje się jego grób.
W sztuce świętego Willibrorda przedstawia się w stroju biskupim. Przypisuje się mu takie
atrybuty jak: beczkę, dzban, dziecko na księdze, model świątyni (nawiązujący do fundacji)
i źródło. Legenda mówi że święty Willibrord uderzeniem pastorału napełnił winem beczkę
(w innej wersji opowieści – dzban), dzięki czemu potrzebujący zaspokoili pragnienie.
Święty Willibrord miał też przyczynić się do wytryśnięcia źródła o leczniczych właściwościach.
Natomiast ubogie dziecko przypomina o jego cudownym uzdrowieniu, do którego przyczynił
się Willibrord swoim skutecznym wstawiennictwem.
Następcami Świętego są starokatoliccy arcybiskupi Utrechtu dlatego też, Wilibrord uważany
jest za patrona wszystkich starokatolików.

JUTRZNIA | DZIEŃ ŚW. WILIBRORDA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
HYMN
1 Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.
2 Przyjął na siebie posługę biskupa
I stał się mistrzem dla ludu Utrechtu,
Który roztropnie prowadził ku darom
Wiecznego życia.
3 Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Zwróciła ku Bogu skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.
4 Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.
PSALMODIA
1 ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, Panie, * wysłuchaj mojego
wołania.
Psalm 88
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *

tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, Panie, / wysłuchaj mojego wołania.
2 ant. Zbudź swą potęgę, Panie, * i przyjdź nam z pomocą.
Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *

Psalm 80

Ty, który zasiadasz nad cherubinami!
Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obfcie napoiłeś łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
W jej cieniu skryły się góry, *
jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zbudź swą potęgę, Panie, / i przyjdź nam z pomocą.
3 ant. Mój lud z weselem przyjdzie na górę Syjon * i błogosławieństwem się
nasyci.
Pieśń (Jr 31, 10-14)
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
"Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem".
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem zamienię w radość, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
Tłuszczem z ofar obfcie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Mój lud z weselem przyjdzie na górę Syjon i błogosławieństwem się nasyci.
4 ant. Przed obliczem Pana zadrżała ziemia, * pyłem są przed Nim wszystkie
narody.
Psalm 114/117
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *

pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Przed obliczem Pana zadrżała ziemia, / pyłem są przed Nim wszystkie
narody.
CZYTANIE | Hbr 13, 7-9a
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując
koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom.
RESPONSORIUM
K. Ustanowiłem pasterzy * Nad tobą, Jeruzalem.
W. Ustanowiłem pasterzy / Nad tobą, Jeruzalem.
K. Którzy nigdy nie przestaną głosić imienia Pańskiego.
W. Nad tobą, Jeruzalem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Ustanowiłem pasterzy / Nad tobą, Jeruzalem.
PIEŚŃ ZACHARIASZA | Łk 1, 68-79
Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca waszego, / który przez was
przemawia.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. To nie wy przemawiacie, / lecz Duch Ojca waszego, / który przez was
przemawia.
PROŚBY
Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za
swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania: Otaczaj opieką lud
swój, o Panie.
1. Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
- obdarzaj nas swoim miłosierdziem.
2. Ty przez swoje sługi i służebnice pełnisz nadal misję pasterską,
- sam kieruj nami przez nich.
3. Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
- umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.
4. Ty przez roztropność i miłość świętych kobiet i mężczyzn pouczałeś swoją
owczarnię, - spraw, abyśmy przez naszych pasterzy i nasze
pasterki stale wzrastali w świętości.

K. Kyrie eleison.
W. Christe eleison. Kyrie eleison.
K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wystawiaj nas na próbę,
W. ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.
MODLITWA
Boże, z Twojego natchnienia święty Willibrord, biskup, z miłości do Chrystusa
porzucił ojczyznę, aby głosić Dobrą Nowinę, † za jego wstawiennictwem utwierdź
naszą wiarę * i umocnij nadzieję, która opiera się na Ewangelii. Przez Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, † który z Tobą żyje i króluje we
wspólnocie Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia
wiecznego. Amen.
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

NIESZPORY | DZIEŃ ŚW. WILIBRORDA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
HYMN
1 Wilibrordzie natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.
2 Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił nas Panu, Bogu;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.
3 On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.
4 Duch cię Najświętszy namaścił
I ustanowił pasterzem,
Abyś pokarmem zbawiennym
Nasycił lud odkupiony.
5 Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.
6 Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, * niech uschnie moja prawica.
Psalm 137, 1-6
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali *
na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
"Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!"
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
Jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką radość swoją.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, / niech uschnie moja prawica.
2 ant. Niech się wzniesie moja modlitwa * jak kadzidło przed Tobą, Panie.
Psalm 141, 1-9
Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa jak kadzidło się wznosi przed Tobą, *
a podniesione me ręce jak ofara wieczorna.
Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.
Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, *
do popełniania niegodziwych czynów,
Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, *
nie jadał ich potraw wybornych.
Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego, †
olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy, *
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości.
A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, *

zrozumieli, jak łagodne były moje słowa.
Jak grudy rozoranej ziemi, *
tak będą rozrzucone ich kości nad Otchłanią.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.
Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, *
i od pułapek złoczyńców.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Niech się wzniesie moja modlitwa / jak kadzidło przed Tobą, Panie.
3 ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * i pokłon Mu oddajcie.
Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie, *
wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: †
Tyś ład ustanowił, *
wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, waszego Boga, †
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron †
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 99

Ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, / i pokłon Mu oddajcie.
4 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, * chwałę i władzę, / a wszystkie ludy
będą Mu służyły.
Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia *
aż do poniesienia śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
oraz ich mieszkańcy!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, / chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą
Mu służyły.
CZYTANIE | 1 P 5, 1-4
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście
stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej
woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci,
którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla owczarni. Kiedy zaś objawi się
Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

RESPONSORIUM
K. Kapłani Pańscy, * Błogosławcie Pana.
W. Kapłani Pańscy, / Błogosławcie Pana.
K. Święci i pokorni sercem.
W. Błogosławcie Pana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Kapłani Pańscy, / Błogosławcie Pana.
PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Ci, którzy Cię miłują, Panie, * będą przed Tobą jak słońce wschodzące
w swym blasku.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ci, którzy Cię miłują, Panie, / będą przed Tobą jak słońce wschodzące
w swym blasku.
PROŚBY
Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do
Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania: Zachowaj lud
swój, o Panie!

1. Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętego i godnego podziwu biskupa
Wilibrorda, - spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić
jego świętością.
2. Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili
się do Ciebie, - przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj
i uświęcaj swój Kościół.
3. Panie, Ty namaściłeś świętego Wilibrorda Twoim Duchem, - napełnij
Duchem Świętym wszystkie pasterki i pasterzy swego ludu.
4. Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych,
- spraw, aby żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, nie
pozostał z dala od Ciebie.
5. Panie, Ty przez kobiety i mężczyzn w pasterskiej służbie Kościoła dajesz swym
owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
- wskrześ zmarłych, za których oddałeś swe życie.
K. Kyrie eleison.
W. Christe eleison. Kyrie eleison.
K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wystawiaj nas na próbę,
W. ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.
MODLITWA
Boże, z Twojego natchnienia święty Willibrord, biskup, z miłości do Chrystusa
porzucił ojczyznę, aby głosić Dobrą Nowinę, † za jego wstawiennictwem utwierdź
naszą wiarę * i umocnij nadzieję, która opiera się na Ewangelii. Przez Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, † który z Tobą żyje i króluje we
wspólnocie Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia
wiecznego. Amen.
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

