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 38 

Zakwitnie jak lilia  
i będzie jak oliwa chwała jego.  

(Oz 14,6-7) 

 

 
 

Z gałązką oliwną Norbert się ukazał,  
bo tak Ŝył na ziemi, jak Pan Bóg przykazał. 

 3 

Uczynił go świętym w wierze  
i w cichości jego. 

(Syr 45,4) 
 

 
 

Tutaj Ŝywot Norberta w całości, 
więc oczekuj wiele cudowności. 



 4 

Albowiem będzie wielki przed Panem. 
(Łk 1,15) 

 
 

 
 

Jadwiga dostaje we śnie orędzie 
Ŝe jej dziecko wielkim pasterzem będzie. 

 37 

Droga przed oblicznością Pańską 
śmierć świętych jego. 

(Ps 116,15) 
 

 
 

Po śmierci ciało cudownie pachnęło, 
co wielu ludzi do wiary natchnęło. 



 36 

Dobrze sługo dobry i wierny, 
wejdź do wesela pana swego. 

(Mt 25,21) 
 

 
 

Norbert w swym Panu zasypia spokojnie, 
za trudy Ŝycia obdarzą go hojnie. 

 5 

I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, 
nie mająca serca.  

(Oz 7,11) 
 

 
 

Norbert spędził młodość na cesarskim dworze, 
zaŜywając Ŝycia w blasku i splendorze. 



 6 

On mi jest naczyniem wybranym, 
aby niósł imię moje przed pogan.  

(Dz 9,15) 
 

 
 

Ten nie spodziewany z konia upadek, 
to dla Norberta szczęśliwy przpadek. 

 35 

On jako deszcz  
wyda z siebie słowa mądrości swej.  

(Syr 39,9) 
 

 
 

Norbert był nie raz doradcą cesarza, 
taką mądrością Bóg rzadko obdarza. 
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Pan da panowanie królowi swemu 
i wywyższy róg Chrystusa swojego. 

(1Sam 2,11) 

 

 
 

Norbert pomaga papieŜowi wiernie, 
Kościoła jedność przywraca zbawiennie. 

 7 

Opuszczajcie miasta, a mieszkajcie na skale, 
mieszkańcy Moabu.  

(Jer 48,28) 
 

 
 

Norbert ze świata uciekł do klasztoru 
gdzie kładł fundament niebiańskiego wzoru. 



 8 

Odnówcie się duchem umysłu waszego 
i obleczcie się w nowego człowieka. 

(Ef 4,23-24) 
 

 
 

Norbert na kapłana wyświęcony, 
odrzuca strój dotychczas noszony. 

 33 

Dobry pasterz duszę swoją daje  
za owce swoje. 

(J 10,11) 
 

 
 

Norbert był gotów umrzeć za innych, 
jak dobry pasterz ze stron biblijnych. 



 32 

Błogosławiony Pan, który nie dopuścił,  
żeby ustał potomek domu twego. 

(Rt 4,14) 
 

 
 

Bracia opatem obrali Hugona, 
rzecz to Bogu miła i upragniona. 

 9 

Nalegaj w porę, nie w porę 
z wszelką cierpliwością i nauką.  

(2Tm 4,2) 
 

 
 

Norbert wytrwale wzywa do pokuty 
nawet gdy za to bywa on opluty. 



 10 

A choćby co śmiertelnego pili, 
szkodzić im nie będzie.  

(Mk 16,18) 
 

 
 

Pająk się w kielichu pojawił groźny, 
nie utracił zdrowia Norbert poboŜny. 

 31 

Ponieważ we mnie miał nadzieję, wybawię go; 
obronię go, bo poznał imię moje. 

(Ps 91,14) 
 

 
 

Norbert rozpoznał swojego mordercę, 
Bóg go ochraniał, bo oddał mu serce. 



 30 

Któż jest wiernym a roztropnym szafarzem, 
którego Pan postanowił nad czeladzią swoją.  

(Łk 12,42) 
 

 
 

Norbert majątkiem zarządza tak wiernie, 
wrogowie jego szykują mu ciernie. 

 11 

Ja dam wam wymowę i mądrość, 
której nie będą mogli oprzeć się.  

(Łk 21,15) 
 

 
 

Na wielkim synodzie biskupi radzą 
Norbertowi teŜ chętnie posłuch dadzą. 



 12 

Rozproszył, dał ubogim, 
sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.  

(Ps 112,9) 
 

 
 

Norbert wolał mieć majątek w niebie, 
Rozdawał wszystko ludziom w potrzebie. 

 29 

Poruczył mu urząd kapłański między ludem, 
i ubłogosławił go w chwale. 

(Syr 45,7) 
 

 
 

Norbert biskupią godność otrzymuje, 
nigdy sił dla diecezji nie Ŝałuje. 



 28 

Mądrość uniżonego wywyższy głowę jego 
i w pośrodku wielkich panów posadzi go. 

(Syr 11,1) 
 

 
 

Magdeburga nowy biskup bosy, 
odmienią się nieuczciwych losy. 

 13 

Sprawuj dzieło ewangelisty, 
posługiwanie twoje wypełniaj.  

(2Tym 4,5) 
 

 
 

Norbert otrzymał prawo głoszenia, 
przez niego Słowo się rozprzestrzenia. 



 14 

Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani  
do towarzystwa Syna jego.  

(1Kor 1,9) 
 

 
 

U biskupa i przyjaciela swego 
spotkał Norbert brata mu oddanego. 

 27 

Wiedzcie, iż dziwnym ucznił Pan świętego swego.  
(Ps 4,4) 

 

 

 
 

Norbert pomaga oślepłej kobiecie, 
niesie światło prawdy po całym świecie. 



 26 

Rozmnóż się w tysiąc tysięcy i niech posiądzie 
potomstwo twoje bramy nieprzyjaciół swoich. 

(Rdz 24,60) 
 

 
 

PapieŜ Honoriusz zakon potwierdza, 
będzie to Boga potęŜna twierdza. 

 15 

Jak trąba podnieś głos swój, 
a opowiadaj ludowi memu złości ich. 

(Jes 58,1) 

 

 
 

Norbert naucza wśród prostych ludzi, 
niemały podziw przy tym w nich budzi. 



 16 

O jak piękne na górach 
nogi opowiadającego i rozgłaszającego pokój. 

(Jes 52,7) 

 

 
 

Norbert wielu zwaśnionych pojednuje, 
gdzie się pojawi, pokój tryumfuje. 

 25 

Przywiodę ich na górę świętą moją  
i uweselę ich w domu modlitwy mojej.  

(Iz 56,7) 
 

 
 

MoŜni panowie swe dobra oddają, 
do norbertanów się zaś przyłączają. 



 24 

Sprawdziany apostolstwa mego okazały sie u was 
we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach.  

(2Kor 12,12) 
 

 
 

Fałszywe nauki Norbert pokonał, 
kult Eucharystii znowu tryumfował. 

 17 

Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.  
(2Tym 2,3) 

 

 

 
 

Norbert na synod pokornie śpieszy, 
nowego papieŜa wsparcie go cieszy. 



 18 

Na każdy czas niech będą białe szaty twoje.  
(Koh 9,8) 

 
 

 
 

Anielską szatę Norbert otrzymuje 
i w niej światu zmartwychwstanie zwiastuje. 

 23 

Przeciwnik wasz, diabeł jak lew ryczący krąży; 
sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.  

(1P 5,8-9) 

 

 
 

Stary wróg, diabeł, nie dawał spokoju, 
nawiedzał Norberta w niedźwiedzim stroju. 



 22 

Po żmii i po bazyliszku chodzić będziesz, 
i podepczesz lwa i smoka.  

(Ps 91,13) 

 

 
 

Norbert uwalnia wielu opętanych, 
nie boi się przez Boga pokonanych. 

 19 

Strzeże Pan wszystkich kości ich 
żadna z nich się nie skruszy. 

(Ps 34,21) 

 

 
 

Norbert ciało Gereona wskazuje, 
wiele relikwi dla braci zyskuje. 



 20 

A tym wszystkim, co według tego prawidła  
postępować będą, pokój i miłosierdzie.  

(Gal 6,16) 
 

 
 

Norbert regułę Augustyna bierze, 
Ŝycie swoje składa Bogu w ofierze. 

 21 

I podniesie chorągiew między narodami, 
i zgromadzi wygnańców Izraela.  

(Iz 11,12) 
 

 
 

KrzyŜ Pański braciom się ukazuje, 
o miejscu klasztoru decyduje. 


