
LITANIE VAN ST. FILIP NERI 

SOOS GEBRUIK DEUR DIE SUSTERS VAN ST. FILIP NERI IN VLAANDERE 

 

V/ Here, ontferm U oor ons.     R/ Here, ontferm U oor ons. 

V/ Christus, ontferm U oor ons.    R/ Christus, ontferm U oor ons. 

V/ Here, ontferm U oor ons.     R/ Here, ontferm U oor ons. 

Maria Moeder van God,       bid vir ons. 

St. Filip Neri,        bid vir ons. 

St. Filip Neri, wat uself vir God beywer het,  bid vir ons. 

Wat deur God se Heilige Gees besiel is,   bid vir ons. 

Wat die Allerheiligste Sakrament vereer het,  bid vir ons. 

St. Filip Neri, intieme vriend van die naam van Jesus,  

          bid vir ons. 

Wat die Gekruisigde van harte bemin het,  bid vir ons. 

Wat ‘n liefdevolle Seun van God se Moeder was, bid vir ons. 

St. Filip Neri, geestelike leidsman van vele,  bid vir ons. 

Wat oor matelose geduld beskik het,   bid vir ons. 

Wat boeteling was vir die sondige mens,   bid vir ons. 

St. Filip Neri, wat ons geleer het om vir ons vyande te bid,  

          bid vir ons. 

Wat ons groot voorbidder en opvoeder tot gebed is,  

          bid vir ons. 

Wat ‘n ware vriend vir siekes en sterwendes is, bid vir ons. 

St. Filip Neri, ligpunt vir soekende pelgrims,  bid vir ons. 

Wat die armes altyd met geopende arms verwelkom het,  

          bid vir ons. 

Wat in stille eenvoud, weg van die kollig, probeer lewe het,  

          bid vir ons. 
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St. Filip Neri, toevlug vir aanstaande moeders,  bid vir ons. 

Profeet van blydskap,       bid vir ons. 

Heilige van die humor,       bid vir ons. 

St. Filip Neri, saaier van vreugde en vrede,   bid vir ons. 

Verkondiger van God se blydskap,     bid vir ons. 

Wat tot die dood toe aan Christus getrou was,  bid vir ons. 

St. Filip Neri, seën en besieler van ons gemeenskap, bid vir ons. 

Alle Heiliges,         bid vir ons. 

Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem,  

         ontferm U oor ons. 

Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, 

         ontferm U oor ons. 

Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem,  

         Gee ons vrede. 

V/ Laat ons bid: 

R/ Mensliewende God,  

ons bid tot U op die voorspraak van St. Filip Neri, 

dat ons hom, u heilige van vreugde, in woord en daad sal navolg; 

laat ons, deur ons eie lewens, 

Jesus se evangelie vir ons tyd en mense vertaal, 

sodat ons Hom, soos ons beskermheilige, Filip, 

altyd kan eer en loof.  Amen. 
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