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Wstęp 
Dzień pierwszy: "Św. Antoni - potężny kaznodziejo Ewangelii" 
Dzień drugi: "Św. Antoni - filarze Kościoła świętego" 
Dzień trzeci: "Św. Antoni - nauczycielu prawdy" 
Dzień czwarty: "Św. Antoni - wzorze Miłości Bożej" 
Dzień piąty: "Św. Antoni - za wiarę gotów na męczeństwo" 
Dzień szósty: "Św. Antoni - nawracający grzeszników" 
Dzień siódmy: "Św. Antoni - mężu świętej modlitwy" 
Dzień ósmy: "Św. Antoni - sługo Matki Niepokalanej" 
Dzień dziewiąty: "Św. Antoni - wierny sługo św. Franciszka"

WSTĘP

Upłynęło już trochę czasu od peregrynacji relikwii św. Antoniego w Polsce, a mimo to jeszcze żywo wspominamy tamte 
wydarzenia (13.10 - 9.11.1995 r). Wypełnione kościoły, niekończące się kolejki wiernych pragnących uczcić relikwie 
Świętego z Padwy, żarliwa modlitwa i śpiewy, licznie przystępujący do sakramentu pojednania i komunii świętej 
potwierdziły wielką popularność kultu św. Antoniego. Niemal w każdym kościele można odnaleźć obraz lub  figurę 
Świętego, w wielu co wtorek zanoszone są prośby za Jego wstawiennictwem. Osiemsetna rocznica urodzin św. 
Antoniego Padewskiego (1195-1231) była dobrą okazją do przemyślenia Jego życia i działalności nie tylko dla całej 
rodziny franciszkańskiej, ale wszystkich Jego czcicieli.
Wspomniane wyżej uroczystości stały się inspiracją do opracowania, w ramach drugiego zeszytu Franciszkańskich 
Materiałów Duszpasterskich, nowenny 9-ciu wtorków ku czci św. Antoniego. Składa się ona z komentarzy do mszy św. na 
każdy dzień, homilii, modlitwy wiernych oraz nabożeństwa ku czci Doktora Ewangelicznego. Tematyka poszczególnych 
dni nowenny zaczerpnięta została z litanii ku czci św. Antoniego.
Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego opracowania i mam nadzieję, że poniższe materiał 
staną się pomocą do pogłębieniu kultu Świętego z Padwy, który mimo, że żył kilka wieków temu pozostaje aktualnym 
przykładem gorliwego świadka Ewangelii.

Lublin, 4.03.1998 r. (str. 7) 
Marek Fiałkowski OFMConv

ŚW. ANTONI - POTĘŻNY KAZNODZIEJO EWANGELII

I. Wstęp do Mszy Św. 
“Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga...”, czytamy w Psalmie 46, 11. Zatrzymujemy się więc na tę chwilę  dnia. 
Chwilę szczególną, bo na Eucharystii, gdzie nie tylko chcemy uznać, że Bóg jest, ale również słuchać Go i przyjąć dar 
Ciała i Krwi Jezusa. Św. Antoni powiedział o Eucharystii takie zdanie: “Kto chce godnie przyjmować ciało Pańskie, niech 
przepasze biodra pasem czystości, uczucia duchowe niech opatrzy przykładami świętych, a słowa niech wprowadza w 
czyny. W taki to sposób  ma obchodzić prawdziwą Paschę... mamy spożywać Baranka niepokalanego, zabitego za nas na 
krzyżu...”. Pragniemy również zatrzymać się, aby przez dziewięć kolejnych wtorków uczyć się ze św. Antonim kochać 
Jezusa, głosić Go i rozdawać jak chleb. 
II. Homilia 
(Uwaga: homilia jest oparta o perykopę Mk 16, 15-20. Nie są podane pozostałe teksty. Należałoby przede wszystkim 
uwzględnić teksty z dnia bieżącego, wykorzystując w osobistej pracy nad homilią niektóre rozwiązania podane niżej, 
które przeważnie zostały sformułowane jako fiszki) 
1. Życie “w drodze” 
Św. Antoni z Padwy żył “w drodze”. Będąc kapłanem u Kanoników Regularnych, wstąpił do zakonu założonego przez św. 
Franciszka i przez 11 lat, aż do swojej śmierci, nieustannie szedł i ewangelizował. W 1220 roku, pragnąc zostać 
misjonarzem wśród muzułmanów, statkiem wyrusza z Portugalii, swojego rodzinne
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kraju, do Maroka. Z powodu choroby, po kilku miesi'cach, opuszcza Maroko l'duj'c na Sycylii. Krótko przebywa w
eremie Monte Paolo, aby po pierwszym kazaniu na ziemi w&oskiej w Forli, sta( si! w!drownym kaznodziej' w
zakonie, %w. Franciszka. Poza krótkimi okresami czasu, kiedy wyk&ada& teologi! i by& prze&o$onym, przemierza& Itali!,
koncentruj'c si! g&ównie na wi!kszych miastach. Zaw!drowa& nawet do Francji (Montpellier, Tolosa, Limoges), by
powróci( do Italii i g&osi( s&owo Bo$e w Padwie. Umar& w&a%ciwie te$ w drodze. Przebywa& bowiem na pustelni w
Camposampiero, gdzie podczas jednego z posi&ków zas&ab& i poprosi&, aby przewieziono go do klasztoru Matki Bo$ej
w Padwie, który od tego miejsca by& oddalony oko&o 20 km. Kiedy bracia wioz'c go dojechali do Arcella, zatrzymali
si! przy klasztorze Sióstr Klarysek. Tu wieczorem 13 czerwca 1231 roku, %w. Antoni uda& si! w ostatni' cz!%(
swojej drogi - do nieba.
Setki kilometrów, z Ewangeli' na ustach wype&ni&o 11 lat $ycia %w. Antoniemu jako franciszkaninowi.
2. Co by&o tre%ci' “jego drogi”?
#w. Marek, w zako"czeniu Ewangelii, przedstawiaj'cej Jezusa jako Mesjasza, przekazuje ostatnie s&owa
zmartwychwsta&ego Pana: “Id(cie na ca!y %wiat i g!o%cie Ewangeli" wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, b"dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b"dzie pot"piony. Tym za%, którzy uwierz&, te znaki towarzyszy# b"d&:
w imi" moje z!e duchy b"d& wyrzuca#, nowymi j"zykami mówi# b"d&; w"'e bra# b"d& do r&k i je%liby co zatrutego
wypili, nie b"dzie im szkodzi#. Na chorych r"ce k!a%# b"d&, i ci odzyskaj& zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus
(grec. Kyrios Jesus) zosta! wzi"ty do nieba i zasiad! po prawicy Boga. Oni za% poszli i g!osili Ewangeli" wsz"dzie, a
Pan wspó!dzia!a! z nimi i potwierdza! nauk" znakami, które jej towarzyszy!y” (16, 15-20).
Jezus ukazany jako Pan, który posy&a i wspó&dzia&a z g&osz'cymi Dobr' Nowin! aposto&ami. S&owa g&oszone, ich
prawdziwo%(, b!d' potwierdzane: b!d' wzbudza( wiar! i prowadzi( do przyj!cia chrztu, On sam b!dzie obecny
przy tym zwiastowaniu zbawienia, a objawy Jego obecno%ci b!d' ró$norakie.
Aposto&owie wiedzieli ju$, $e nie musz' dysponowa( pot!$nymi %rodkami, nie mog' te$ ufa( sobie, gdy$ mieli ju$
do%wiadczenie pos&ania przez Jezusa (“...zacz&! rozsy!a# ich...da! im w!adz" nad duchami nieczystymi i przykaza!
im, 'eby nic z sob& nie brali na drog" prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieni"dzy w trzosie...” Mk 6, 7-9) i
widzieli owoce (“...zebrali si" u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdzia!ali i czego nauczali” Mk 6, 30). Teraz
terenem g&oszenie Dobrej Nowiny, jak' jest sam Jezus, b!dzie ca&y %wiat.
#w. Jan zapisa& takie s&owa Jezusa: “Kto we Mnie wierzy, b"dzie tak'e dokonywa! tych dzie!, których ja dokonuj",
owszem i wi"ksze od nich uczyni, bo Ja id" do Ojca” (J 14, 12). Tego do%wiadczyli aposto&owie po
Wniebowst'pieniu, nadaj'c g&oszeniu Ewangelii szerszy zasi!g ni$ za $ycia Jezusa na ziemi, tego mo$e
do%wiadczy( ka$dy, który b!dzie to czyni& na wzór aposto&ów.
Czy$ nie tak by&o ze %w. Antonim? Uwierzy&, dlatego ruszy& w drog!. Co g&osi&? W 77 napisanych przez siebie
mowach-kazaniach, którymi dysponujemy, jako ma&y %lad tego co uczyni&, mo$na znale)( 4500 cytatów z Pisma %w.
Zna& Bibli! poniewa$ ni' $y&. Przede wszystkim, jak mo$emy z pewno%ci' przyj'(, b!d'c tyle lat w drodze, potrafi&
pos&ugiwa( si! s&owem Bo$ym, wyja%nia( je, cytowa(. To na pewno %wiadczy o pot!dze jego przepowiadania.
3. Owoce przepowiadania
Ze staro$ytnych $yciorysów mo$emy si! równie$ dowiedzie(, i$ Pan potwierdza& jego przepowiadanie Ewangelii
znakami. Tak jak sam zapowiedzia& przed wniebowst'pieniem. Liczne nawrócenia, uzdrowienia, nadzwyczajne
objawy mocy Bo$ej towarzyszy&y mu prawie na ka$dym kroku.
Ok. 1280 roku powsta& “Benignitas” $yciorys, u&o$ony przez Jana Pekhama, franciszkanina, w którym s&awi on
mi!dzy innymi %w. Antoniego jako kaznodziej!: “kaznodziejo znamienity, i wybitny sprawco cudów! Niech
bezpiecznie przyjm& doktryn" twojego przepowiadania ci, którzy chc& przej%# z tego %wiata do rado%ci 'ycia
wiecznego! Jest to doktryna, któr& król niebios, Pan Jezus Chrystus, raczy! potwierdzi#:
niezliczonymi nawróceniami heretyków,
uczczeniem sakramentu Eucharystii przez zwierz",
nies!ychanym przemawianiem wszystkimi j"zykami,
cudown& bilokacj& (jednoczesna obecno%# w dwóch miejscach) w Montpelier,
natychmiastowym wyprostowaniem ch!opca skrzywionego,
uzdrowieniem dziewczynki cierpi&cej na bezw!ad nóg i epilepsj"....”.
To tylko niektóre z tych znaków, które tutaj jednym tchem wymienia autor $yciorysu. Warto podkre%li( tu: po&'czenie
przepowiadania s&owa Bo$ego, ewangelizacj!, z objawami mocy Boga, które potwierdza&y to, co g&osi& %w. Antoni.
Mo$emy z tych $yciorysów dowiedzie( si! czego% wi!cej: o sposobie jego mówienia. By& bardzo dobrze
przygotowany teoretycznie do g&oszenia s&owa Bo$ego ju$ w Portugalii, studiuj'c u Kanoników Regularnych.
Pos&ugiwa& si! t' teori' na co dzie". S&uchacze jego kaza" “usi!owali ubiec si" wzajemnie... z po%piechem d&'yli na
miejsce, gdzie mia! przemawia#... pilnowali tego, by naprzód zaj&# miejsce naprzeciw twarzy mówi&cego”.
Br. Julian ze Spiry napisa& o %w. Antonim: “Do mo'nych tego %wiata zwraca! tak mocno swe s!owa, 'e na jego
ustach wydawa!y si" szpadami, p!omieniami i po'arem, przed którymi inni wybitni kaznodzieje zakrywali twarz w
d!oniach i dr'eli na skutek jego 'arliwo%ci, która mia!a impet i %mia!& wolno%# aposto!ów Chrystusowych”.
Mia& doskona&' orientacje do kogo przemawia, st'd stosowa& odpowiedni j!zyk do ka$dego stanu: “dziwili si", 'e...
tak wnikliwie stosuje sprawy duchowe do ludzi uduchowionych; mali zdumiewali si", 'e usuwa! przyczyny i okazje
do grzechu i roztropnie wsiewa! szlachetne obyczaje. Wreszcie ludzie ka'dego stanu, warstwy i wieku, cieszyli si",
'e otrzymali odpowiednie dla siebie zasady 'ycia”.
“M&drym mówi! rzeczy wznios!e i g!"bokie, %rednim rzeczy %rednie, a mniej inteligentnym wyja%nia! rzeczy
naj!atwiejsze...”.
Pot!ga jego przepowiadania mia&a równie$ skutki spo&eczne. G&osz'c kazania w Padwie nie móg& pomin'( sprawy
lichwy, która przybra&a wtedy niezwyk&e rozmiary i sprawia&a, i$ najubo$si nie byli wyp&acalni, wpadaj'c w jeszcze
wi!ksz' n!dz! ni$ przed zaci'gni!ciem po$yczki (oprocentowane sp&aty opiewa&y nawet na 50%, a ich terminy by&y
bardzo krótkie). #w. Antoni nie przeszed& obok tego oboj!tnie. Pod wp&ywem jego kaza", przedstawiciele miasta
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postanowili 15 marca 1231 roku, w czasie Wielkiego Postu, wyda( ustaw!, $e niewyp&acalny d&u$nik, staj'c si!
takim bez w&asnej winy, nie mo$e by( zmuszony, aby sk&ada& ze swojego pozosta&ego maj'tku dobra na rzecz
wierzyciela. D&u$nik nie móg& by( te$ wi!ziony, je%li udowodniono, $e nie pope&ni& defraudacji w zaci'ganiu d&ugu.
Miasto zastrzega&o sobie, przez przedstawiciela w&adzy, rozstrzyganie czy d&u$nik mia& dobr' wole czy z&' w
momencie po$yczki. Do tej pory decydowa& o tym wierzyciel.
4.Wezwanie do ruszenia “w drog!”
#w. Franciszek przestrzega: “...wielki wstyd dla nas, s!ug Bo'ych, 'e %wi"ci dokonywali wielkich dzie!, a my chcemy
otrzyma# chwa!" i cze%# opowiadaj&c o nich” .
Ojciec %wi!ty Jan Pawe& II nieustannie wzywa do nowej ewangelizacji.
Now' ewangelizacje mo$e prowadzi( nowy cz!owiek ten, który uwierzy jak aposto&owie, %w. Antoni i ruszy w drog!.
Czy dzi% trzeba i%( z Ewangeli'? Przytoczmy dwa fakty.
“Ju$ w 1986 roku podczas Kongresu Mariologicznego na KUL-u, prof. Romuald Rak, pastoralista, w oparciu o
wiarygodne badania terenowe twierdzi&, $e 50% chrze%cijan w Polsce trzeba w&a%ciwie uzna( za pogan. Nie jest
cyfra bardzo przesadzona, na jednym terenie liczba neopogan mo$e by( mniejsza, na innym mniejsza. Liczby te
raczej rosn'. S' w Zag&!biu parafie, gdzie zwi'zek $ywy z Ko%cio&em ma 5-10% wiernych. A problem
chrze%cija"stwa selektywnego: wierz! , jestem katolikiem, ale...nie wierz! w wieczne pot!pienie, nie wierz! w
szatana, nie akceptuj! etosu ma&$e"skiego...”.
Przewodnicz'ca Ruchu Obrony Praw Jednostki i Rodziny (Dzia&a od 1993 r.), który skupia ofiary sekt religijnych -
Anna +obaczewska mówi: “... pod wp&ywem sekt, z po%ród których wiele jest nie zarejestrowanych mo$e by( od
kilkudziesi!ciu, nawet do miliona osób... zagro$enie polega na destrukcyjnym wp&ywie na osobowo%(, ci, co z nich
odchodz' nawet dobrowolnie, maj' jak'% skaz! psychiczn', zmienion' osobowo%(. Cz!sto popadaj' w d&ugotrwa&'
depresj!, prze%laduje ich mania samobójcza, s' znerwicowani, wycie"czeni psychicznie i fizycznie... najbardziej
podatni na wp&yw s' ludzie m&odzi, szukaj'cy idea&ów, odpowiedzi na pytanie o sens $ycia...sektom zale$y na
m&odzie$y studenckiej...organizuj& spotkania... wci'gaj' na nich do dyskusji o problemach, które w tym wieku ludzi
poruszaj' - o Bogu, prawdzie, idea&ach, dobru i z&u...chodz& po akademikach, rozdaj& na ulicy ulotki, cz"stuj&
darmowymi posi&kami ...przywódcy sekt przekonuj' , i$ tylko oni potrafi' uratowa( %wiat przed bezduszno%ci',
zoboj!tnieniem, wmawiaj', $e tylko w tej wspólnocie cz&owiek mo$e czu( si! wolny, lepszy, doskonalszy...
...Najbardziej niebezpieczne: sekta Niebo, Ko%ció& Chrystusowy, Ko%ció& Moona, Rodzina Mi&o%ci, Ko%ció&
Scjentologiczny, sekta Antrovis, satani%ci, wiele innych niebezpiecznych zwi'zków, które nie u$ywaj' nazw a
podszywaj' si! pod kursy terapeutyczne, medytacyjne, doskonalenie cia&a i umys&u...” .
Ludzie ci, z których wielu jest ochrzczonych nie przyjd' ju$ sami do Ko%cio&a, aby s&ucha( s&owa Bo$ego.
Czy mo$e nowy cz!owiek w Chrystusie spokojnie spa(, ciesz'c si! “swoim” chrze%cija"stwem?
Jest niemo$liwe, aby Jezus opu%ci& tych, którzy zechc' “by( w drodze”. Nie opu%ci& aposto&ów, %w. Antoniego, nie
zapomni o nas. Ruszajmy wi!c “w drog!”.
III. Modlitwa wiernych
Panie, ci'gle jeste%my w drodze, dlatego z wielk' ufno%ci' w Twoj' opiek! wo&amy:
1. Za Ko%ció& %w., szczególnie za Jego Pasterzy o moc Ducha #wi!tego w przepowiadaniu Ewangelii
2. Za misjonarzy, aby Pan zachowa& ich w zdrowiu i bezpiecze"stwie
3. Za kaznodziejów, aby nie zapominali o nieustannym zg&!bianiu bogactwa s&owa Bo$ego, w którym jest Duch
#wi!ty i *ycie
4. Za m&odzie$, która szukaj'c sensu $ycia, trafi&a na duchowe bezdro$a, aby spotka&a prawdziwych aposto&ów
Jezusa Chrystusa
5. Za nas samych, aby%my jeszcze bardziej pokochali s&owo Bo$e i dzielili si! nim z innymi na “naszych drogach”
Ojcze, przyjmij nasz' dobra wol! s&u$enia Tobie w Twoich planach odrodzenia %wiata. Kochamy Ci! i pragniemy
by( Ci wierni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
IV. Komentarz przed Ojcze nasz
“Jak promie$ s!o$ca, wychodz&c z jego centrum, o%wieca %wiat, tak Syn Bo'y przyszed! tutaj, by nas o%wieci#,
wszak'e nie od!&czaj&c si" przez to od Ojca, z którym stanowi ca!kowit& jedno%#”. Zdanie to wypowiedzia& %w.
Antoni.
Istotnie, Jezus Chrystus jest na o&tarzu. Razem z Nim wo&amy do Ojca, aby Królestwo Bo$e sta&o si! udzia&em
wszystkich, szczególnie tych, którzy zeszli z dróg zbawienia.
V. Komentarz na zako"czenie Mszy %w.
Jezus wszystkich swoich uczniów wysy&a “w drog!”. Id)my g&osz'c Jezusa jak aposto&owie, %wi!ty Antoni, licz'c na
pot!$n' pomoc ze strony Pana w dawaniu %wiadectwa, dzi!ki której spotkany cz&owiek b!dzie móg& otworzy( si! na
nowe $ycie w Chrystusie.
VI. Krótkie nabo$e"stwo I dnia nowenny
(Mo'na je przeprowadzi# przed b!ogos!awie$stwie lub po zako$czeniu Mszy %w.)
Panie, dzi!kujemy Ci za wspania&y wzór $ycia %w. Antoniego. Prawdziwego aposto&a Twojej Ewangelii. Dzi!kujemy
Ci za wszystkie s&owa, które wypowiedzia& pod Twoim natchnieniem, za umi&owanie Pisma #w. i wszystkie znaki,
które potwierdza&y, $e Ty jeste% z nim.
Pragniemy teraz pochyli( si! na Twoim wo&aniem do nas i obudzi( w sobie nowe umi&owanie s&ów Pisma %w., które
daj' prawdziwe $ycie.
Ty wo&asz:
“Ziemio, Ziemio, Ziemio, s!uchaj s!owa Pa$skiego” (Jr 22, 29)
“Oto nadejd& dni, gdy ze%l" g!ód na ziemi", nie g!ód chleba, ani pragnienie wody, lecz g!ód s!uchania s!ów Pana”
(Am 8, 11)
“Nie samym chlebem 'yje cz!owiek, ale ka'dym s!owem, które pochodzi z ust. Bo'ych” (Mt 4,4)
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“Niebo i ziemia przemin&, ale moje s!owa nie przemin&” (Mt 24, 35)
“Kto si" Mnie i moich s!ów zawstydzi przed tym pokoleniem przewrotnym i wiaro!omnym tego i Syn Cz!owieczy
zawstydzi si", gdy przyjdzie w chwale Ojca wraz z anio!ami swymi” (Mk 8, 35)
“S!owa, które wam powiedzia!em s& duchem i 'yciem” (J 6, 36)
“Kto jest z Boga, s!ów Bo'ych s!ucha” (J 8, 47)
“Je%liby kto% odj&! co ze s!ów ksi"gi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udzia! w drzewie 'ycia i Mie%cie )wi"tym”
(Ap 22, 19)
Dobry Panie, daj nam przez wstawiennictwo #w. Antoniego odkrywa( z dnia na dzie" moc Twoich s&ów, $y( nimi i
dzieli( si! z wszystkimi.
Prosimy Ci! równie$, wys&uchaj nasze pro%by, które zanosimy do Ciebie przez wstawiennictwo #w. Antoniego....
(teraz mo'na odczyta# wszystkie przyniesione przez wiernych pro%by)
Wszechmog'cy, Dobry i Mi&osierny Bo$e, niech objawia si! nieustannie Twoja chwa&a, poniewa$ Ty $yjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
                                                                                             
 Andrzej Prugar OFMConv
 
 
#WI$TY ANTONI - FILARZE KO#CIO"A #WI$TEGO
 
Wst!p do mszy %wi!tej
Gromadzi nas na Eucharystii nasz Pan Jezus Chrystus i Jego mi&o%( do nas oraz nasze wspólne nabo$e"stwo do
Jego wielkiego aposto&a, %w. Antoniego z Padwy, który swym $yciem i nauk' umacnia& Ko%ció& i przyniós& chwa&!
Bogu. Pro%my go o modlitw! w naszej intencji, o wzmocnienie naszej wiary i wierno%ci.
Aby%my mogli godnie sprawowa( t! Naj%wi!tsz' Ofiar!, przepro%my Pana za nasze grzechy. Spowiadam si"...
Liturgia s&owa
Ewangelia - +k 6, 12-16.
Homilia
Pod koniec 1997 roku biskupi Ko%cio&a Anglika"skiego wydali dokument zatytu&owany "Aby wszyscy stanowili jedni",
który by& ich oficjaln' odpowiedzi' na encyklik! Jana Paw&a II po%wi!con' sprawie dialogu z innymi wyznaniami (Ut
unum sint, 1995).
W dokumencie tym podzi!kowali papie$owi za jego zaanga$owanie ekumeniczne, potwierdzili, $e w wielu
dziedzinach wspó&praca z Ko%cio&em katolickim uk&ada si! bardzo dobrze, ale przyznali równie$, i$ nadal pozostaj'
takie problemy teologiczne, w rozumieniu których bardzo sie jeszcze ró$nimy. W%ród nich wymienili zagadnienie
wa$no%ci %wi!ce" kap&a"skich, czyli tzw.sukcesj! apostolsk'.
Wed&ug teologii anglika"skiej, gdy nasz Pan Jezus Chrystus ustanawia& sakrament kap&a"stwa i wyznaczy&
Dwunastu aposto&ów na pasterzy Ko%cio&a, by potem i oni wyznaczali swoich nast!pców, to nie móg& miec na my%li
zwyk&e mechaniczne na&o$enie r'k. Ich zdaniem, to nie tyle sukcesja zewn!trzna jest decyduj'ca, ale sukcesja
duchowa. Chodzi o to, by ten nowy biskup by& zwi'zany ze swoimi poprzednikami &a"cuchami tej samej wiary, by
g&osi& prawdziw' nauk! apostolsk'. Wa$nie wy%wi!conym biskupem wi!c, wed&ug nich, jest ten, kto strze$e
prawdziwej wiary, a nie ten, kogo wyznaczy papie$.
I rzeczywi%cie trudno odmówi( im w tym troch! racji. Nie raz ju$ si! zdarzy&o, $e wa$nie wy%wi!cony biskup
katolicki, g&osi& kompletnie niekatolick' nauk!. Znany jest przypadek biskupa, który, gdy sytuacja Ko%cio&a w jednym
z naszych s'siednich krajów sta&a si! bardzo trudna, zosta& fryzjerem i mówi& swoim klientom, $e ju$ w wiele rzeczy
nie wierzy. Ostatnio te$ Stolica Apostolska musia&a interweniowa( we Francji, gdy$ jeden z biskupów zacz'&
naucza(, $e homoseksualizm trzeba zaakceptowa(. Có$ wiec z tego, $e obaj mieli sukcesj! apostolsk', je%li brak
im by&o sukcesji wiary.
Niemniej jednak, sam sukcesja wewn!trzna nie wystarczy. Bo przecie$ jest wiele %wi!tobliwych osób, które
zachowuj' zdrowy depozyt wiary np. mój tato, ale z tego jeszcze nie wynika, $e mo$e by( biskupem. Wiar!
apostolska ma, ale nikt z nast!pców aposto&ów nie po&o$y& na nim r!ki, by go wy%wi!ci( na swego nast!pc!. Tak
wi!c zarówno pozostawanie w jedno%ci wiary z papie$em i innymi biskupami, jak i wa$ny mandat apostolski,
stanowi' dopiero o prawdziwym pos&aniu, a nie jedna tylko strona medalu.
Zreszt' w wielu innych dziedzinach $ycia jest podobnie. Pomy%lmy chocia$by o ma&$e"stwie, wojsku, kierowaniu
pojazdem czy wizycie u psychiatry...
- prawdziwe ma&$e"stwo to nie tylko m!$czyzna i kobieta, którzy si! wzajemnie mi&uj' i razem mieszkaj', ale ci,
których zwi'zek zosta& prawnie uznany;
- by zosta( genera&em w wojsku nie wystarczy tylko %wietnie zna( si! na prowadzeniu walki i uzbrojeniu - potrzeba
jeszcze nominacji prezydenta;
- kierowa( pojazdem jest do%( &atwo, ale tylko ci s' uprawnieni, którzy posiadaj' wa$ne prawo jazdy;
- w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób korzysta z pomocy lekarzy - psychologów czy psychiatrów, którym
niejednokrotnie mówi' o swoich grzechach i wyrzutach sumienia, ale tylko kap&an mo$e ich z nich rozgrzeszy(.
#w. Antoni z Padwy, którego dzisiaj czcimy, zna& doskonale ten problem wa$no%ci mandatu apostolskiego w
Ko%ciele. Za jego czasów pe&no by&o heretyków, którzy prowadzili $ycie bardziej przyk&adne ni$ niejeden kap&an czy
biskup. A jednak to przeciw nim %w. Antoni wyg&asza& swe p&omienne kazania, które zyska&y mu miano "m&ota na
heretyków". Gdyby jednak tylko g&osi& zdrow' nauk!, niewiele by zyska&. To co naprawd! przemienia&o serce, by&o
jego %wi!te $ycie i moc Ducha #wi!tego, która czyni&a znaki i cuda.
Prawdziwi czciciele #wi!tego z Padwy, to nie tylko ci, którzy modl' si! za jego wstawiennictwem i ca&uj' jego
relikwie w ka$dy wtorek. To przede wszystkim ci, którzy tak jak on staj' si! w swym chrze%cija"skim $yciu $ywym
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"filarem" Ko%cio&a: pozostaj' w jedno%ci wiary i prowadz' %wi!te $ycie.
#wi!ty Antoni, filarze Ko%cio&a #wi!tego, módl si! za nami!
 
Modlitwa wiernych
Dzi!kuj'c dobremu Bogu za %wi!te $ycie Antoniego z Padwy, pole(my Mu za jego wstawiennictwem troski Ko%cio&a
i nasze osobiste:
1. Módlmy si! za wszystkich biskupów %wiata, z biskupem Rzymu na czele, by zawsze strzegli prawdziwej wiary
apostolskiej i pozostawali w jedno%ci. Ciebie prosimy...
2.Módlmy si! o %wi!te $ycie kap&anów, by wierzyli w Ewangeli!, by nauczali to, w co wierz' i by praktykowali to, co
nauczaj'. Ciebie prosimy...
3. Módlmy si! o wielki szacunek dla wszystkiego co %wi!te; niech dar boja)ni Bo$ej nie pozwoli lekcewa$y(
niczego, co Bóg ustanowi& dla naszego zbawienia. Ciebie prosimy...
4. Módlmy si! za te osoby, które s' nam bliskie, po%ród których $yjemy i których dobra pragniemy, aby zosta&y
hojnie obdarzeni wszystkim, co konieczne dla godnego $ycia. Ciebie prosimy...
5. Módlmy si! o dar wierno%ci dla nas samych, aby%my nigdy nie przestali by( cz&onkami jednego Cia&a, czyli
Ko%cio&a, którego G&ow' jest sam Chrystus. Ciebie prosimy...
Przyjmij Ojcze nasze pro%by, które zanosimy do Ciebie wraz z naszym %wi!tym bratem Antonim; niech nasze $ycie
stanie si! Twoj' dum' i chwa&'. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Komentarz przed modlitw' ojcze nasz
Wszyscy zostali%my wezwani, aby osi'gn'( zbawienie we wspólnocie Ko%cio&a, który za&o$y& Jezus. On te$ chcia&,
by%my modlili si! razem: Ojcze nasz...
Komentarz przed znakiem pokoju
"S' trzy rodzaje pokoju: - mówi& %w. Antoni w niedziel! ko"cz'c' oktaw! wielkanocn' - pokój doczesny, jak
zanotowano w Pierwszej Ksi!dze Królewskiej: "Salomon mia& pokój ze wszystkich stron" (5,4); pokój serca, jak
zapisano w Psalmie 4,9: "W pokoju b!d! zasypia& i odpoczywa&"; i pokój wieczno%ci, jak w Psalmie 147,14:
"Umie%ci& pokój w twoich granicach". Ten pierwszy pokój - doda& - musicie mie( z innymi, drugi z samym sob', a
ten trzeci z Bogiem w niebie".
Czcz'c dzisiaj naszego or!downika "u Boga w niebie" przeka$my sobie znak pokoju!
Nabo$e"stwo s&owa bo$ego
Podzi!kowanie za dar przynale$no%ci do Ko%cio&a wraz z modlitw' w intencji Ojca %w. i wszystkich pasterzy.
Pie%": Je%li  cudów szukasz...
Komentarz wst!pny
Drodzy bracia i siostry, gromadzimy si! dzi%, aby wspólnie ze %w. Antonim, którego nazywamy "filarem Ko%cio&a
#wi!tego" modli( si! o dar wiernego trwania w nauce aposto&ów.
Filar, jak to sobie &atwo wyobrazi(, zajmuje miejsce pomi!dzy fundamentem a sklepieniem. Jest zespolony z tym na
czym si! opiera i wrasta w to co podtrzymuje. Nie musi wcale by( ozdobny, by dobrze spe&nia& swoje zadanie, ale
zarówno jego obj!to%(, jak i twardo%(, musz' by( dok&adnie obliczone, aby nie run!&a ca&a budowla.
Wszyscy mamy by( filarami naszej %wi'tyni $ycia, czyli Ko%cio&a. Musimy mocno sta( nogami na ziemi, czyli
anga$owa( si! w rzeczywisto%(, w której $yjemy, oddaj'c "wszystko-dla-drugich" i jednocze%nie nale$e( do nieba,
do wspólnoty ducha i by( "wszystkim-dla-Boga".
Dzi% takim filarem, który &'czy niebo z ziemi' jest z pewno%ci' wiara Piotra. Od niego chcemy uczy( si! mi&o%ci do
Chrystusa i do Ko%cio&a. Rozpocznijmy wi!c nasz' modlitw! s&owami %w. Antoniego, który tak zach!ca& swoich
wspó&czesnych, $yj'cych równie$ w trudnych czasach:
 
Modlitwa
Biedny, ma&y Ko%ciele, miotany przez fale gwa&townego sztormu bez $adnej przystani ucieczki, zrzu( swe troski na
Pana, gdy$ On sam ci pomo$e, karmi'c ci! przy )ródle twoich ksi'$'t Aposto&ów. Oni byli umocnieni nauczaniem
Chrystusa i &ask' Ducha #wi!tego; czerp od nich moc od wtedy a$ do teraz, by% wzrastaj'c w cnotach móg&
zobaczy( na Syjonie Boga nad bogami, któremu chwa&a i cze%( przez wszystkie wieki. Amen.
(Sermones II/20)
Pierwsze czytanie (Ef 2, 19-22)
"Bracia. Nie jeste%cie ju$ obcymi i przychodniami, ale jeste%cie wspó&obywatelami %wi!tych i domownikami Boga,
zbudowanymi na fundamencie aposto&ów i proroków, gdzie kamieniem w!gielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana ca&a budowla ro%nie na %wi!t' w Panu %wi'tyni!, w Nim i wy tak$e wznosicie si! we wspólnym
budowaniu, by stanowi( mieszkanie Boga przez Ducha" Oto S&owo Bo$e.
Psalm 23
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi le$e(
na zielonych pastwiskach. Ref.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog! odpocz'(,
orze)wia moj' dusz!.
Wiedzie mnie po w&a%ciwych %cie$kach
przez wzgl'd na swoj' chwa&!. Ref.
Chocia$bym przechodzi& przez ciemn' dolin!,
z&a si! nie ul!kn!, bo Ty jeste% ze mn'.
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Kij Twój i laska pasterska
s' moj' pociech'. Ref.
Stó& dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi g&ow! olejkiem,
a kielich mój pe&ny po brzegi. Ref.
Dobro( i &aska pójd' w %lad za mn'
po wszystkie dni mego $ycia
i zamieszkam w domu Pana
po najd&u$sze czasy. Ref.
 
Ewangelia (J 21, 15-17)
            "Gdy Jezus ukaza& si! swoim uczniom i spo$y& z nimi %niadanie, rzek& do Szymona Piotra: `Szymonie, synu
Jana, czy mi&ujesz Mnie wi!cej ani$eli ci?` Odpowiedzia& Mu: `Tak, Panie, Ty wiesz, $e Ci! kocham`. Rzek& do
niego: `Pa% baranki moje`. I powtórnie powiedzia& do niego: `Szymonie, synu Jana, czy mi&ujesz Mnie?` Odpar& Mu:
`Tak, Panie, Ty wiesz, $e Ci! kocham`. Rzek& do niego: `Pa% owce moje`. Powiedzia& mu po raz trzeci: `Szymonie,
synu Jana, czy kochasz Mnie?`. Zasmuci& si! Piotr, $e mu po raz trzeci powiedzia&: `Czy kochasz Mnie?` I rzek& do
Niego: `Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, $e Ci! kocham`. Rzek& do niego Jezus: `Pa% owce moje`". Oto S&owo
Pa"skie.
 
Homilia           
"Szymonie, synu Jana, czy mi&ujesz Mnie wi!cej ani$eli ci?"
Komentuj'c te s&owa naszego Pana, skierowane do Piotra, %w. Antoni powiedzia& kiedy% do s&uchaczy: " Zauwa$cie,
$e Jezus zada& to pytanie Piotrowi nie tylko raz, ale trzy razy. Potrójne wyznanie mi&o%ci Piotra zestawione jest z
jego potrójnym zaparciem si! Pana, aby pokaza(, $e j!zyk powinien s&u$y( bardziej mi&o%ci ni$ l!kowi.
Pierwszy raz - mówi& dalej - Piotr zapar& si! przy wszystkich, mówi'c: `Nie wiem o czym mówisz` (Mt 26,70). Za
drugim razem zapar& si! przysi!gaj'c: `Nie znam tego cz&owieka` (26,72). Przy trzecim razie zacz'& zaklina( si! i
przysi!ga(: `nigdy nie zna&em tego cz&owieka` (26,74).
Po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus pyta& Piotra trzy razy czy Go kocha, za pierwszym i drugim razem wyzna&: `Ty
wiesz, $e Ci! kocham`. Za trzecim odpar&: `Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, $e Ci! kocham` (J 21,17)."
Nast!pnie %w. Antoni przytoczy& swoim s&uchaczom pewn' gloss" (czyli krótki komentarz umieszczony na
marginesie Pisma %w.), która dopowiada&a, $e Piotr zapar& si! Chrystusa o pó!nocy, a pokutowa& o %wicie, gdy zapia&
kogut. "Po zmartwychwstaniu wi!c - zauwa$y& %w. Antoni - przed nastaniem dnia, trzy razy wyzna& mi&o%( do
Chrystusa, którego si! trzy razy zapar&. Piotr zgrzeszy& w mroku nocy, wyrazi& $al o %wicie, kiedy by&a nadzieja na
%wiat&o i powsta& zupe&nie ze swego upadku w obecno%ci samego #wiat&a, Chrystusa Pana."
Jako mistrz porówna" i przyk&adów, %w. Antoni u$y& w tym miejscu jedno, które wszystkim nam powinno by( bliskie.
"S' trzy cz!%ci cia&a - mówi& - z których pochodz' %mier( i $ycie: serce, j!zyk i r!ka. Z serca wychodzi zgoda na
dobro lub z&o, z j!zyka s&owo, a z r!ki wykonanie danego czynu. Je%li  zaparli%cie si! Pana tymi trzema cz!%ciami
cia&a, powinni%my tymi samymi trzema Go wyzna(. Osoba, która zgadza si! na grzech ci!$ki, zapiera si! Chrystusa
swym sercem; osoba, która niszczy prawd! k&amstwem lub oczernia inn' zapiera si! Chrystusa swym j!zykiem;
osoba, która dokonuje z&ych czynów, zapiera si! Chrystusa sw' r!k'".
Ca&e przemówienie %w. Antoni zako"czy& tak: "Ci, którzy zaprali si! Chrystusa w ten potrójny sposób w mroku nocy,
powinni pokutowa(, gdy zapieje kogut, to znaczy, kiedy us&ysz' g&oszone S&owo Bo$e, by w %wietle pokuty, razem
ze %w. Piotrem mogli powiedzie(: `Kocham, kocham, kocham`. Kocham sercem przez praktykowanie wiary i
pobo$no%ci. Kocham j!zykiem przez mówienie prawdy i pouczanie innych. Kocham r!kami przez czynienie dobrych
uczynków."
My zako"czmy nasz' refleksj! modlitw', któr' #wi!ty u&o$y& na inn' okazj!, a która wyra$a pragnienie trwania wraz
z Piotrem, pasterzem Ko%cio&a, w jedno%ci wiary, w modlitwie i we wzajemnej mi&o%ci:
"Panie Jezu Chryste, spraw, by%my weszli do !odzi Szymona Piotra z cnot& pos!usze$stwa. Steruj naszym 'yciem
od rzeczy tego %wiata do wy'yn kontemplacji; pomó' nam tak zarzuci# sieci, aby%my mogli cieszy# si" obfitym
po!owem dobrych uczynków i dotarli do Ciebie, dobry i wszechmocny Bo'e, który królujesz w chwa!" przez wieki
wieków. Amen"
(Sermones I/503-504)
Modlitwa wiernych
Ogarniaj'c sercem wszystkich, którzy stanowi' lud Pana, módlmy si! wspólnie:
Pami"taj, Panie, o Swoim Ko%ciele.
Panie, Ty rzek&e% do Szymona: "Ty jeste% Piotr, Opoka i na tej opoce zbuduj! mój Ko%ció&", umacniaj swoj' &ask'
papie$a, Piotra naszych czasów, by wiernie pas& Twoje owce.
Panie, Ty prosi&e% Ojca o jedno%( swoich uczniów, my prosimy Ciebie, by% zjednoczy& wszystkich chrze%cijan w
jednej owczarni i pod jednym pasterzem
Panie, Ty powiedzia&e% o swoim Ko%ciele, $e "bramy piekielne go nie przemog'", strze$ jego %wi!to%ci i zbaw go do
Z&ego
Panie, Ty jeste% winnym krzewem, a my latoro%lami, o$ywiaj nas sokami Twej &aski, by%my przynosili dobre owoce
nawrócenia: mi&o%(, rado%( i pokój
Panie, Ty obieca&e% zbawienie wszystkim, którzy wytrwaj' do ko"ca; obdarz naszych wiernych zmar&ych $yciem
wiecznym w domu Twego Ojca
Ojcze nasz...
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Panie Jezu Chryste, sk&adamy Ci dzi!ki, gdy$ powo&a&e% nas do $ycia w Twoim Ko%ciele, da&e% nam wiar! Piotra
jako fundament i wiernych %wiadków Ewangelii, jak %wi!ty Twój s&uga Antoni. Tobie chwa&a i cze%( przez wieki
wieków. Amen.
Pie%": Bo'e obdarz Ko%ció! Twój
B&ogos&awie"stwo
Pan nieba i ziemi zgromadzi& was przed sob' w tym domu modlitwy Jemu po%wi!conym. Niech was nape&ni wszelki
b&ogos&awie"stwem duchowym. Amen
Bóg Ojciec chce, aby wszystkie Jego dzieci rozproszone po ca&ym %wiecie sta&y si! jedn' rodzin' w Chrystusie.
Niech On uczyni was Jego %wi'tyni', mieszkaniem Duch #wi!tego. Amen
Niech Bóg uwolni was z wszelkich wi!zów grzechu, przebywa w was i obdarzy rado%ci', aby%cie $yli z Nim na wieki
we wspólnocie wszystkich %wi!tych. Amen.
Niech was b&ogos&awi Bóg wszechmog'cy, Ojciec i Syn,+ i Duch #wi!ty. Amen.
UCA+OWANIE RELIKWI
Pie%": Ozdobo Padewska
 
Roman Komaryczko OFMConv
 
#W. ANTONI - NAUCZYCIELU PRAWDY
 
Wprowadzenie
Witam Was w imi! Boga w Trójcy Jedynego. Dzi% kolejny dzie" naszej nowenny przed %wi!tem %w. Antoniego
Padewskiego. Razem z nim chcemy dzi!kowa( Bogu za wszelkie dobro, jakie do%wiadczamy. Razem z nim chcemy
wielbi( naszego Pana Jezusa Chrystusa w tej Eucharystii. Razem z nim i od niego chcemy uczy( si!, jak najlepiej
kroczy( %cie$kami naszego $ycia i $y( pi!knie, i $y( w prawdzie.
Komentarz przed Liturgi' s&owa
Nasz patron %w. Antoni mawia&: “Wielkim znakiem przeznaczenia jest ch!tne s&uchanie s&owa Bo$ego”. Ws&uchajmy
si! zatem uwa$nie w dzisiejsze czytania z Pisma %w.
Komentarz przed Ofiarowaniem lub Komuni&
#w. Antoni g&osi&: “Na o&tarzu, w znakach chleba i wina jest obecny sam Jezus odziany w ludzkie cia&o, w którym ju$
si! ofiarowa& Boskiemu Ojcu i tak$e teraz codziennie ofiaruje si!. Kto Go otrzymuje jest nape&niony wszelkim
dobrem: pokusy zostaj' wyciszone, gorycz zamienia si! w rado%(, a pobo$no%( znajduje swój pokarm”. Przyst'pmy
ze czci' do O&tarza Pa"skiego.
Kazanie
Drodzy Siostry i Bracia,
czciciele %w. Antoniego Padewskiego.
Ma&y Krzysio (w tym wieku, co to o wszystko si! pyta) wszed& z mam' do ko%cio&a. Najbardziej zaciekawi&y go
kolorowe witra$e, przedstawiaj'ce ró$nych %wi!tych.
- Mamo, co to jest? - malec zada& typowe dla siebie pytanie.
- To s' %wi!ci. Tutaj %w. Antoni, a tam %w. Franciszek! - odpowiedzia&a matka.
Dziecko zapami!ta&o sobie dobrze odpowied) i prze$ycie %wiat&a w ko%ciele. Gdy wi!c pó)niej na lekcji religii ksi'dz
zapyta&: “Czy kto% potrafi powiedzie(, kto to jest %wi!ty?” Krzysio mia& gotow' odpowied):
- #wi!ty to taki cz&owiek, przez którego %wieci s&o"ce!
2. #wi!ty to taki cz&owiek, przez którego %wieci s&o"ce! Czy$ to nie urzekaj'ca definicja? Czy nie dotyczy ona tak$e
%w. Antoniego z Padwy - jednego z najpopularniejszych %wi!tych w %wiecie, którego i my dzi% czcimy w
szczególniejszy sposób.
Wiele by&o racji, $e ju$ po 11 miesi'cach od jego %mierci zosta& on przez papie$a Grzegorza IX - który zna& go
osobi%cie - wliczony w poczet %wi!tych. Jego postawa i niezwyk&e dzie&o uczyni&y go s&awnym ju$ za $ycia. Górowa&
nad wieloma sobie wspó&czesnymi. Od m&odo%ci “kszta&ci& ducha w zakonnych cnotach, a umys& bogaci& w skarby
niebia"skiej nauki” (Pius XII, Exsulta, Lusitania felix). Pod wp&ywem m!cze"stwa pi!ciu braci mniejszych w Maroku
sam zapa&a& $arliw' ch!ci' m!cze"stwa. Jednak Opatrzno%( Bo$a kieruje go z portugalskiej ojczyzny do Italii. I tu
wkrótce jego $ycie i dzia&alno%( kaznodziejska staja si! tak s&awne, $e wraz z otrzymanym pó)niej mianem
wielkiego cudotwórcy, powoduj' olbrzymi zasi!g jego kultu w %wiecie. “Zaiste, trudno by&oby znale)( w katolickim
%wiecie miasto czy wie%, gdzie nie by&oby przynajmniej o&tarza lub obrazu #wi!tego; jego pogodny wizerunek
rozja%nia ciep&ym u%miechem miliony chrze%cija"skich domów, w których wiara o$ywia za jego spraw' nadziej! w
Opatrzno%( Ojca Niebieskiego” - mówi& papie$ Jan Pawe& II w 1982 r. w Padwie.
3. Bogata i ró$norodna jest wi!c przestrze" w jakiej jawi si! nam %w. Antoni. Spróbujmy teraz zwróci( uwag! na te
znamiona jego biografii, które sprawi&y, $e mo$emy dzi% mówi( o nim jako o nauczycielu prawdy. Jeden z jego
biografów te cechy uj'& nast!puj'co: “Jak Piotr dla Ko%cio&a, tak Franciszek dla zakonu serafickiego za&o$ycielem,
przewodnikiem i pasterzem; a jak Pawe& dla Ko%cio&a, tak Antoni dla swego zakonu kaznodziej', nauczycielem i
uczonym.” [za: S. Clasen, Antoni - s!uga Ewangelii i Ko%cio!a]
W&a%nie kaznodziejstwo uczyni&o go s&awnym za $ycia. Sam twierdzi&, $e “kaznodzieja swoim s&owem i przyk&adem
$ycia ma by( s&o"cem dla tych, którym przepowiada. Jego $ycie powinno by( gor'ce a nauka %wietlana” [za: C.
Niezgoda].
O jego wierno%ci tym zasadom %wiadcz' sukcesy apostolskie: chocia$by w Rimini przeciwko heretykom, czy w
Padwie - gdzie na codzienne kazania wielkopostne w 1231 r. przychodzi&o (jak pisze pierwszy biograf) do 30 tysi!cy
ludzi.
Nauczycielem teologii w zakonie braci mniejszych Antoniego mianowa& sam Franciszek. Napisa& mu: “Jest moim
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$yczeniem, aby% wyk&ada& %wi!t' teologi! braciom, byle tylko podczas tego studium nie gasili w sobie ducha %wi!tej
modlitwy i pobo$no%ci, jak mówi regu&a”.
Brat Antoni umia& by( wierny tej zasadzie; uzna& j' za trafn' odpowied) na potrzeby swego czasu. Nie zale$a&o mu
na samej nauce, na abstrakcyjnych rozwa$aniach (jak by%my to dzi% powiedzieli) - raczej zabiega& o to, aby nauka
by&a zgodna z $yciem, by s&owo kierowane do innych nabiera&o mocy podczas godzin modlitwy. Chcia& - jak o.
Franciszek - by( jedynie heroldem Wielkiego Króla, pos&anym dla zreformowania $ycia chrze%cija"skiego. Nie by&
wi!c uczonym, jak Tomasz z Akwinu czy Bonawentura; nie zajmowa& si! syntez', krytyk' czy spekulacj'; nie pisa&
komentarzy ani traktatów; ale nikogo nie zdziwi&o, gdy papie$ Grzegorz IX w dniu kanonizacji uczci& go antyfon'
liturgiczn' Doktorów Ko%cio&a “O najlepszy nauczycielu, %wiat&o Ko%cio&a %wi!tego” oraz obdarzy& tytu&ami: “Arka
Testamentu” i “Skrzynia Pisma #wi!tego”. Zreszt' tytu&y te zosta&y potwierdzone wspó&cze%nie przez papie$a Piusa
XII; wi!cej: %w. Antoni z Padwy zostaje przez niego nazwany Doktorem Ewangelicznym. To tytu&, który dobrze
wskazuje na istot! antonia"skiego przepowiadania - na Ewangeli!.
Na tym polega& idea& franciszka"ski: zachowa( doskonale Ewangeli! Jezusa Chrystusa i stale przyprowadza( do
Niego wszystkich ludzi.
4. Autor biblijnej Ksi!gi M'dro%ci twierdzi: “M'dro%( jest wspania&a i niewi!dn'ca: ci j' dostrzeg', którzy j' mi&uj', i
ci j' znajduj', którzy j' szukaj'” (Mdr 6,12). Sze%( wieków pó)niej %w. Augustyn zacz'& swoje “Wyznania”
nast!puj'co: “Jak$e wielki jeste% Panie. Jak$e godzien by ci! s&awi(. Wspania&a Twoja moc. M'dro%ci Twojej nikt
nie zmierzy. Pragnie Ci! s&awi( cz&owiek, cz'steczka tego, co stworzy&e%”. Za% %w. Franciszek kaza& wszelk' wiedz!
odnosi( do Najwy$szego Boga, do którego nale$y wszelkie dobro.
Pismo %w., duchowo%( augustia"ska (pami!tamy, $e Antoni kilka lat sp!dzi& u kanoników %w. Augustyna) oraz
franciszkanizm - to )ród&a apostolskiej postawy Brata Antoniego; na nich wyros&a jego %wi!to%(.
W jednym z zachowanych kaza" %w. Antoniego czytamy: “Przepowiadanie Ewangelii jest piórem; jak pióro pisze na
pergaminie litery, tak przepowiadanie winno pisa( wiar! i dobre obyczaje w sercach tych, co s&uchaj'”. Czy$ to
przes&anie nie jest ci'gle aktualne?
Wiemy, i$ w%ród powa$nych problemów wspó&czesnego Ko%cio&a jest niepokoj'cy rozd)wi!k pomi!dzy nauczanymi
zasadami a praktycznym $yciem wiernych. Widzimy stale post!puj'c' demoralizacj! i ze%wiecczenie katolickiego
spo&ecze"stwa.
Zaanga$owane $ycie %w. Antoniego, Doktora Ewangelicznego pokazuje jak ludzk' m'dro%( u$ywa( dla dobra
bli)nich i wzrostu Królestwa Bo$ego w %wiecie. Posiadaj'c gruntowne wykszta&cenie dzi!ki wielkiej gorliwo%ci
bardzo przekonywuj'co ukazuje swym $yciem idea& franciszka"ski.
#w. Franciszek i %w. Antoni to dzi% ludzie-symbole, symbole wspania&ego $ycia wewn!trznego, pokory i ubóstwa,
mi&o%ci bli)niego tak wielkiej jak ludzka n!dza i ludzka rado%(; symbole ukochania pokoju spo&ecznego i szacunku
dla wszystkich stworze".
Pro%my zatem w dniu dzisiejszym, pro%my w ka$dy wtorek szczególniej po%wi!cony pami!ci %w. Antoniego z
Padwy, pro%my o m'dro%( i zrozumienie, $e naszym pierwszym mistrzem i nauczycielem jest sam Jezus Chrystus;
$e On sam stale chce by( dla nas Drog', Prawd' i *yciem. Amen.
 
Nabo$e"stwo
1. Pie%" np. “Je%li cudów szukasz” (dwie zwrotki)
Wprowadzenie
Nasz Pan Jezus Chrystus mówi&: “ Wy jeste%cie %wiat&em %wiata. (...) Tak niech %wieci wasze %wiat&o przed lud)mi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” /Mt 5, 14.16/
Pokorny s&uga Chrystusa i wielki kaznodzieja %w. Antoni naucza&: “Wy jeste%cie )ród&em ciep&a i %wiat&a. Tak jak z
tego )ród&a, tak ze %wiadków Chrystusa musz' wyp&ywa( $ycie i doktryna dla dobra innych. Niech twoje $ycie
b!dzie gor'ce mi&o%ci', niech twoja doktryna b!dzie jasna. #wiat&o przechodz'ce przez kryszta& odbija si!. Tak te$ i
wierz'cy o%wiecony blaskiem Chrystusa, musi wysy&a( iskry s&ów i przyk&adów, którymi powinien rozpali( bli)niego
do mi&o%ci Bo$ej.”
Ws&uchani w te pi!kne porównania rozwa$ajmy zawarte w nich tre%ci i przez przyczyn! naszego patrona #w.
Antoniego Padewskiego przedstawiamy Bogu nasze osobiste pro%by i sprawy ca&ego Ko%cio&a.
3. Litania do %w. Antoniego (W: M&' ewangeliczny %w. Antoni z Padwy w 800 lecie urodzin. Gda"sk 1995, s. 163n)
4. Ufni w zas&ugi i wstawiennictwo %w. Antoniego zanie%my nasze pro%by do Boga Ojca, który jest bogaty w &aski i
mi&osierdzie.
czytanie pró%b
5. Polski pisarz i poeta Roman Brandstaetter modli& si! kiedy%:
Zgubili%my sens 'ycia,
Wiar",
Nadziej",
Miar" wszystkich warto%ci
I samych siebie.
Jak mamy siebie odnale(#
)w. Antoni?
Jak?
Gdzie?
...
)wi"ty Antoni
)wi"ty znalazco ig!y w stogu siana,
Naucz nas odnale(# sumienie nasze,
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Które zgubili%my,
Nic nawet o tym nie wiedz&c.”
6. Pie%" np. “Je%li cudów szukasz” (dwie kolejne zwrotki)
7. Modlitwa ko"cowa
O Panie nasz Bo$e, prosimy Ci! przez wstawiennictwo %w. Antoniego, doktora ewangelicznego oraz nauczyciela i
pos&a"ca Twojej prawdy * spraw, aby%my z otwartym sercem s&uchali Twojego g&osu i zachowywali wiernie Twoje
s&owo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
8. Uczczenie relikwii %w. Antoniego i b&ogos&awie"stwo.
 
Stanis&aw Jaromi OFMConv
 
#W. ANTONI - WZORZE MI"O#CI BO&EJ
 
Wst!p do mszy %w.
W litanii wo&amy "%w. Antoni wzorze mi&o%ci Bo$ej - módl si! za nami". Zachwycamy si! postaw' Antoniego
Padewskiego, ch!tnie wzywamy jego wstawiennictwa, ale nie mo$emy poprzestawa( tylko na podziwie. #wi!ci,
przyjaciele i wspó&dziedzice Chrystusa maj' nas prowokowa(, porywa( do nawrócenia, przemiany $ycia. Maj' nam
przypomina(, $e naszym powo&aniem jest %wi!to%(, któr' mo$e osi'gn'( ka$dy z nas, wspó&pracuj'c z &ask' Bo$'.
#wi!ty Antoni staje dzi% przed nami jako wzór cz&owieka bezgranicznie oddanego Bogu, który jest mi&o%ci'. On
przypomina nam o najwa$niejszym przykazaniu, przykazaniu mi&o%ci Boga i bli)niego, które powinno wyró$nia(
uczniów i na%ladowców Jezusa Chrystusa.
 Homilia
Mi!o%# - s!owo, które zrobi!o karier"
O mi&o%( mówi si! dzisiaj du$o i ch!tnie. S&owo to odmieniane jest i u$ywane niemal przez wszystkich. Si!gaj' po
nie tylko poeci i twórcy romantycznych powie%ci. Rozbrzmiewa w piosenkach, wiele o mi&o%ci w prasie, kinie i
codziennych opowie%ciach, nie tylko nastolatków. Cz!ste u$ywanie nie oznacza jednak, $e wszyscy mówi' i my%l'
o tym samym, przeciwnie cz!sto s&owo "mi&o%(" u$ywane jest na oznaczenie bardzo odleg&ych
rzeczywisto%ci...S&yszy si! cz!sto o mi&o%ci do swojego ulubionego zwierz'tka, dla innych ogranicza si! ona
wy&'cznie do sfery cielesnej, a plotkarskie gazety donosz' nawet o zabójstwach z... mi&o%ci.
Poj!cie mi&o%ci podzieli&o smutny los wielu innych terminów, które w naszych czasach straci&y jednoznaczno%( i
w&a%ciwie dla ka$dego cz&owieka oznaczaj' co% innego. Mi&o%( sta&a si! s&owem "wytartym", nadu$ywanym, dla
wielu nie znacz'cym prawie nic. Czym wi!c w&a%ciwie jest mi&o%(? Gdzie szuka( odpowiedzi na to pytanie?
Bóg jest Mi!o%ci&
Jezus Chrystus przychodz'c na %wiat objawi& nam prawdziwe oblicze Boga. Nasz Bóg jest dobrym Ojcem
kochaj'cym ka$dego cz&owieka, mo$na okre%li( Go krótko s&owami %w. Jana Aposto&a "Bóg jest mi&o%ci'" (1J 4,8).
Dzi!ki Chrystusowi, Bóg jawi si! nam jako bliski, troszcz'cy si! o wszystkich ludzi. Gotów jest wyruszy( na
poszukiwanie jednej zagubionej owieczki, pozostawiaj'c 99 sprawiedliwych, a gdy j' odnajdzie, to z jej powrotu
cieszy si! wraz z ca&ym niebem (por. +k 15,1-7). Nasz Bóg cierpliwie wypatruje powrotu marnotrawnego syna, który
na manowcach swojej wolno%ci roztrwoni& swoje bogactwo i wraca oszukany i okaleczony przez grzechy. Bóg
czeka, aby przywróci( mu godno%( synostwa Bo$ego (por. +k 15,11-32). Z ufno%ci' mo$emy powierza( Mu swoje
sprawy i pro%by wo&aj'c do Niego: "Ojcze" - bo tak nauczy& nas Jezus Chrystus (+k 6,9-13).
Szczególnie mi&o%( Boga objawi&a si! w dziele odkupienia. "Tak bowiem Bóg umi&owa& %wiat, $e Syna swego
Jednorodzonego da&, aby ka$dy, kto w Niego wierzy, nie zgin'&, ale mia& $ycie wieczne" (J 3,16). Krzy$ Chrystusa
pozostaje na wieki niezatart' piecz!ci' niepoj!tej mi&o%ci Boga.
Taki Bóg poci'gn'& i zachwyci& %w. Antoniego. Opu%ci& rodzinny dom, przyjació&, pok&adane w nim nadzieje i maj'c
zaledwie pi!tna%cie lat wst'pi& do Kanoników Regularnych %w. Augustyna. W klasztorze odda& si! modlitwie,
zg&!bianiu wiedzy i rozmy%laniu o Bogu, o Jego niepoj!tej mi&o%ci. Czy$ w&a%nie odkrycie ogromu Bo$ej mi&o%ci nie
kaza&o Antoniemu porzuci( ciszy klasztoru #wi!tego Krzy$a, jego biblioteki, unormowanego $ycie i wyruszy( g&osi(
Ewangeli! tym, którzy jej nie znali? Porwany przyk&adem pi!ciu pierwszych m!czenników franciszka"skich
przywdziewa habit franciszka"ski i wyrusza na misje do Maroka. Ale nie tam chce go Bóg. Do%wiadczony chorob'
wraca z misji do W&och.
Mi!o%# bli(niego odpowiedzi& na Bo'& mi!o%#
Ktokolwiek odkry& i do%wiadczy& mi&o%ci Bo$ej tego ogarnia zachwyt, ale i pragnienie odwzajemnienia si! Mi&o%(
domaga si! odpowiedzi, wzajemno%ci. "Czym si! Panu odp&ac!, za wszystko co mi wy%wiadczy&?" (Ps 116B, 12) -
wo&a& psalmista. Jak mo$e cz&owiek okaza( mi&o%( do Boga, jak wyrazi( wdzi!czno%(? #w. Jan poucza nas, $e
prawdziwie kocha Boga ten, kto mi&uje swego bli)niego (por. 1J 4,19-21). Jest to echo s&ów samego Chrystusa,
który przypomina, $e cokolwiek uczynili%my jednemu z najmniejszych, uczynili%my Jemu samemu (por. Mt 25,40).
Jako na%ladowcy Chrystusa wezwani jeste%my, aby w ka$dym cz&owieku dostrzega( bli)niego, którego trzeba
obdarzy( mi&o%ci'. W ka$dym ludzkim obliczu musimy uczy( si! widzie( oblicze Boga. Mi&o%( bli)niego to najlepsza
wizytówka ucznia Chrystusa. Ka$dy cz&owiek, którego Bóg stawia na naszej drodze jest dla nas zadaniem, mamy
mu pomaga(, dostrzega( jego potrzeby, s&u$y(. Bóg ka$dego z ludzi hojnie obdarowa& i nie wolno nam zakopywa(
naszych talentów lecz winni%my nimi s&u$y( naszym bli)nim.
Talent kaznodziejski %w. Antoni d&ugo by& nierozpoznany w%ród braci franciszkanów. Antoni nieznany swoim w&oskim
wspó&braciom wiód& w klasztorze $ywot zwyk&ego franciszkanina, s&u$'c braciom jako kap&an. Przypadek sprawi&, $e
ujawni&y si! jego niespotykane zdolno%ci kaznodziejskie. Odt'd rozpoczyna prac! niestrudzonego kaznodziei,
przemierzaj'c wioski i miasta. S&u$y bli)nim swoim darem, a poprzez nich s&u$y Bogu, którego umi&owa& ca&ym
$yciem. Dla mi&o%ci Bo$ej spala& si!, po%wi!ca& czas, zdrowie. Ona kaza&a mu zawraca( b&'dz'cych, umacnia(
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w'tpi'cych, serca wszystkich nape&nia( pragnieniem lepszego $ycia. Tak oto s&u$'c bli)nim swoim darem
przepowiadania odpowiada& na mi&o%( Boga, wyra$a& za ni' wdzi!czno%(.
Wpatruj'c si! w przyk&ad %w. Antoniego z Padwy uczmy si! odkrywa( i dostrzega( niepoj!t' mi&o%( Boga do
cz&owieka. Pozwólmy si! jej pochwyci(, j' nape&ni( i nie%my j' dalej, %wiadczmy o Bogu s&u$'c siostrom i braciom,
dziel'c si! naszymi talentami, zdolno%ciami. Razem ze #wi!tym Padewczykiem budujmy cywilizacj! mi&o%ci w nas i
w naszym %rodowisku.
 
Modlitwa Wiernych
Bogu Ojcu, który z mi&o%ci' troszczy si! o ka$dego cz&owieka zanie%my za wstawiennictwem %w. Antoniego z
Padwy nasze pro%by i b&agania.
1. Módlmy si! za Ko%ció&, aby wiernie i wci'$ z nowym zapa&em g&osi& Chrystusowe or!dzie mi&o%ci. Ciebie
prosimy...
2. Za papie$a Jana Paw&a II, aby Jego przepowiadanie i pielgrzymki pomog&y wspó&czesnemu cz&owiekowi z
ufno%ci' otwiera( serce na przemieniaj'c' moc mi&o%ci Bo$ej. Ciebie prosimy...
3. Za sk&óconych, poró$nionych, ogarni!tych nienawi%ci' i ch!ci' zemsty, aby w imi! Jezusa pojednali si! i
dostrzegli w sobie bli)nich. Ciebie prosimy...
4. Za nasze rodziny, aby stawa&y si! wspólnotami promieniuj'cymi prawdziw' mi&o%ci'. Ciebie prosimy...
5. Za pisarzy, pracowników %rodków masowego przekazu i twórców kultury, aby w swojej dzia&alno%ci ukazywali
prawdziwy obraz mi&o%ci Boga i bli)niego. Ciebie prosimy...
6. Za nas samych, czcicieli %w. Antoniego, aby%my nie tylko s&owem, ale i czynieniem innym dobra %wiadczyli o
mi&o%ci Boga. Ciebie prosimy...
 
Panie Jezu Chryste, Ty powiedzia&e% "pro%cie a otrzymacie", z ufno%ci' powierzamy Ci nasze pro%by, wierz'c $e je
wys&uchasz. Który $yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
 
Komentarz przed Ojcze nasz
Razem ze %w. Antonim wo&ajmy do Boga, który jest mi&o%ci' ogarniaj'c nasz' modlitw' wszystkich ludzi, wszystkie
sprawy i problemy %wiata.
 
Komentarz przed znakiem pokoju
Nie ma prawdziwej mi&o%ci bez przebaczenia. Bóg, który jest mi&o%ci' nie szcz!dzi cz&owiekowi swojego
przebaczenia. Jako dzieci Bo$e, siostry i bracia w Chrystusie przeka$my sobie znak pokoju.
 
Komentarz przed b&ogos&awie"stwem
"Mi&o%( powinna zakwita( w d&oniach chrze%cijan przed ka$d' inn' dzia&alno%ci'" - poucza& %w. Antoni. Wpatrzeni
we wzór jego $ycia uczmy si! kocha( Boga w drugim cz&owieku, s&u$y( ka$demu, kogo Opatrzno%( stawia na
naszej drodze.
 
Nabo$e"stwo ku czci %w. Antoniego
1. Pie%" - Je%li  cudów szukasz lub Si quaeris miracula
Odczytywanie pró%b zanoszonych do Boga za wstawiennictwem %w. Antoniego. Na zako"czenie:
Prosimy Ci!, %w. Antoni pami!taj o nas wszystkich; Ty, który dost'pi&e% tego szcz!%cia, $e w $yciu nie%miertelnym
stoisz przy tronie Boga, przez swoje zas&ugi wyci'gnij z do&u zag&ady i z ka&u$y b&ota nas, którzy wzdychamy do
Ciebie. Pami!taj o serdecznym mi&osierdziu, które hojnie okazywa&e% nieszcz!snym w czasie, gdy $y&e% w ciele,
lecz nie wed&ug cia&a. Ty, który z&'czony ze )ród&em mi&osierdzia pijesz ze strumienia szcz!%cia, zlej na
spragnionych zdrój jeszcze obfitszej &aski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
3. Litania do %w. Antoniego
Uca&owanie relikwii i pie%" Je%li  cudów szukasz.
 
Marek Fia!kowski OFMConv
 
 
#W. ANTONI - ZA WIAR$ GOTÓW NA M$CZE!STWO
 
Msza %w.
Zalecany formularz Mszy %w.: Wotywa III, albo Wotywa V, w: O. J. W. Ros&on OFMConv, Rozwa'ania o %wi"tych
Zakonu Franciszka$skiego na podstawie Msza!u Serafickiego, Warszawa 1981, s. 138-140, 145-147.
Wskazane pie%ni:
W: Przez %mier( bolesn' (J. Siedlecki, %piewnik ko%cielny, wyd. 39, s. 249n), albo: Nie zna %mierci Pan $ywota
(tam$e, s. 169n)
O: Chryste Króluj, Chryste zyci!$aj! (%piewnik nowych pie%ni ko%cielnych i piosenek religijnych, oprac. M. $uk,
Olsztyn 1988, s. 84-85)
K: Có$ ci Jezu, damy (J. Siedlecki, %piewnik ko%cielny, s. 518)
Dz.: Duszo Chrystusowa (tam$e, s. 256n)
Z/pocz. nabo$.: %wi!ty Antoni, z chlebem dla biednych (tam$e, s. 441n)
Wprowadzenie
W naszej pobo$no%ci poczesne miejsce zajmuj' modlitwy litanijne. Jest to forma modlitwy z&o$ona z szeregu
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wezwa" pochwalnych, b&agalnych, skierowanych do Boga lub %wi!tych, wypowiadanych lub %piewanych przez
przewodnicz'cego, na które wieni odpowiadaj' powtarzaj'cym si! wezwaniem o wstawiennictwo i opiek!, np. zmi&uj
si! nad nami, przepu%( nam Panie, módl si! za nami.
W 5. wtorek nowenny przed uroczysto%ci' %w. Antoniego pragniemy zastanowi( si! nad wezwaniem litanii “%w.
Antoni, m!czenniku pragnienia” (albo: “ - za wiar! gotów na m!cze"stwo”). Ale zanim po tych s&owach - w czasie
nabo$e"stwa - zawo&amy: “módl si! za nami”, na pocz'tku Naj%wi!tszej Ofiary, %wiadomi swoich grzechów, z
sercem skruszonym, wo&ajmy jak dwóch niewidomych (Mt 9,27), jak kobieta kananejska (Mt 15,22), jak 10
tr!dowatych: “Jezusie Mistrzu! zmi&uj si! nad nami!” (+k 17,13).\
Akt pokutny
- Panie Jezu, który przyszed&e% wezwa( nas do spo&eczno%ci %wi!tych, zmi&uj si! nad nami.
- Chryste, który nawet na drzewie krzy$a przebaczy&e% skruszonemu &otrowi i wprowadzi&e% go do raju, zmi&uj si!
nad nami.
- Panie Jezu, który jeste% z nami, tak$e w swoich %wiadkach-m!czennikach, zmi&uj si! nad nami.
Kazanie
Uwaga: Proponowane kazanie mo$na wykorzysta( podczas Mszy %w., albo te$ punkty 1-2 podczas Mszy %w., a 3-
4 w trakcie nabo$e"stwa nowennowego, odprawianego bezpo%rednio po niej.
1. Ju$ najstarsze $ywoty %w. Antoniego z Padwy podaj', jak to ze wzgl!du na pragnienie m!cze"stwa wst'pi& do
Zakonu %w. Franciszka. Pobudk' dla tego pragnienia by&o sprowadzenie przez Piotra Infanta, syna króla Portugalii,
relikwii pierwszych braci mniejszych, wys&anych przez %w. o. Franciszka celem nawracania niewiernych, a zabitych
przez króla Maroka.
“Jak s&o" na widok soku morwy o kolorze krwi podnieca si! do walki, tak ten %wi!ty m'$, poznawszy m!cze"stwo
tych braci zapragn'& ponie%( %mier( dla Chrystusa. I stawszy si! coraz m!$niejszym sam w sobie, odrzuciwszy
wszelki l!k, chroniony bosk' &ask', jak mocn' tarcz', spodziewa& si!, $e w krótkim czasie otrzyma nagrod! za
%mier( z r'k ... wrogów krzy$a Chrystusowego. I kiedy pragn'& zrealizowa( to, co nosi& w sercu (...), z wielk'
pobo$no%ci', dniem i noc' b&aga& Ojca mi&osierdzia, by go &askawie raczy& natchn'( my%l', co w tej mierze podoba(
si! b!dzie Jego boskiemu majestatowi, co bardziej przyczyni si! do jego zbawienia i b!dzie lepszym przyk&adem dla
bli)nich” (Benignitas, w: Cudotwórca z Padwy, s. 74n).
Po przyobleczeniu franciszka"skiego habitu “zapa& wiary coraz bardziej si! w nim wzmaga& i coraz silniej przynagla&,
a pragnienie m!cze"stwa zapalone w jego sercu nie dawa&o mu spocz'(. St'd to sta&o si!, $e zgodnie z
przyrzeczeniem, po otrzymaniu pozwolenia, %piesznie uda& si! do Saracenów” - niewiernych, do Maroka.
“Ale Najwy$szy, który zna sprawy cz&owieka, sprzeciwi& mu si! w twarz, i do%wiadczywszy go ci!$k' chorob', przez
ca&' zim! srodze go biczowa&. I tak sta&o si!, $e gdy widzia&, i$ jego postanowienie nie osi'gnie powodzenia, zosta&
zmuszony do powrotu”, czytamy w pierwszym $ywocie %wi!tego Assidua z 1232 r.(za: Cudotwórca z Padwy, s. 25).
Z perspektywy 50. lat po %mierci Antoniego, autor $ywota z 1280 r. tak komentowa& ten fakt: “Jego (Chrystusa)
opatrzno%( - jak si! pó)niej wyja%ni - zachowa&a go (Antoniego) na dzie&a bardziej po$yteczne dla bli)niego, kiedy w
wielu cz!%ciach %wiata tak liczne dusze, uwiedzione przez diab&a wyrwa& z obrzydliwo%ci grzechów i przyprowadzi&
do zbawiennej pokuty. A chocia$ nie przebi& go miecz prze%ladowcy, to jednak dusza jego nie straci&a palmy
m!cze"stwa” (Benignitas, w: Cudotwórca z Padwy, s. 75).
2. Wed&ug my%li chrze%cija"skiej do m!czenników nale$' %wi!ci, którzy wiar! w Chrystusa po%wiadczyli %mierci'.
S' dwa - konieczne - czynniki, które tworz' istot! m!cze"stwa: 1) %wiadectwo publicznie z&o$one Chrystusowi; 2)
%mier( %wiadomie i dobrowolnie przyj!ta, aby je potwierdzi(. Tre%ci' tego %wiadectwa jest Jezus Chrystus,
ukrzy$owany i zmartwychwsta&y, który “przyjdzie s'dzi( $ywych i umar&ych”. M!czennik oddaje $ycie nie tylko za
nauk! Jezusa, ale równie$ za Jego osob!, z któr' jest z&'czony przez liczne wi!zy pobo$no%ci i mi&o%ci. Doktor
Ko%cio&a, %w. Tomasz z Akwinu, wyja%nia&, $e cierpi si! dla Chrystusa zarówno wtedy, gdy si! jest prze%ladowanym
z powodu wiary w Niego, jak i ze wzgl!du na dobre uczynki %wiadczone z mi&o%ci ku Niemu. %wiadectwo z&o$one
Chrystusowi obejmuje tak sprawy wiary, jak i moralno%ci (np. obrona cnoty czysto%ci - w przypadku beatyfikowanego
w listopadzie 1997 r. Vilmosa Apora, bpa z W!gier, chroni'cego kobiety przed gwa&tami ze strony $o&nierzy Armii
Czerwonej, i zabitego gdy nie zgadza& si! na wyprowadzenie ich z miejsca schronienia, tj. z domu biskupiego; albo
tajemnicy spowiedzi, jak w przypadku %w. Jana Nepomucena).
Widzimy wi!c, $e m!czennicy umierali, by potwierdzi( osob!, nauk! i dzie&o Chrystusa. St'd mówi si!, $e
chrze%cija"skie m!cze"stwo ma charakter chrystocentryczny. Ten specjalny zwi'zek mi!dzy Chrystusem i
m!czennikiem wyra$a si! w na%ladowaniu i zjednoczeniu.
Chrze%cijanin jest uczniem; jego obowi'zkiem pozostaje wzorowanie si! na Mistrzu; na%ladowanie Chrystusa ma
obejmowa( ca&e jego $ycie (zob. np. J 13,36; 21,18n; Ef 5,2; 1P 4,1-19; Ap 14,3-4). W czasach prze%ladowa"
m!ka i %mier( Jezusa, silniej przykuwa uwag! chrze%cijanina, a jego %mier( dla oddania %wiadectwa Jezusowi
stanowi z kolei punkt szczytowy pój%cia za Nim. T! &'czno%( ofiary Jezusa i m!czennika najpe&niej wyra$a
Eucharystia sprawowana w rocznice %mierci i narodzenia dla nieba. Liturgia zestawia wówczas misterium Chrystusa
i misterium m!czennika, które jest owocem i cz!%ci' misterium Pana, jego urzeczywistnianiem. Zwi'zek ten ukazuje
staro$ytna modlitwa zanoszona w czasie mszy %w.: “Dla uczczenia chwalebnej %mierci %wi!tych Twoich sk&adamy
Ci, Panie, t! ofiar!, z której wszelkie m!cze"stwo wzi!&o swój pocz'tek”.
Chrystus $yje i dzia&a z m!czennikiem i w m!czenniku. T! wiar! Ko%cio&a dobitnie wyra$aj' s&owa %w. Felicyty,
która zgin!&a w 203 r. W czasie wi!zienia, dozna&a bólów porodowych. Stra$nik zapyta& j': co uczynisz, gdy
b!dziesz rzucona na rozszarpanie przez zwierz!ta, je%li ju$ teraz tak bolejesz? Mia&a mu odpowiedzie(: “Teraz ja
cierpi!, lecz tam kto% inny b!dzie we mnie, który b!dzie cierpia& za mnie, bo wówczas i ja za niego cierpie( b!d!”.
Jedno%ci m!czennika z Chrystusem nie zrywa %mier(. Niebo bowiem dla m!czenników otwiera si! bez oczekiwania.
(Zob. A. Kubi%, Chrze%cija$ska idea m"cze$stwa, “Coll. Th.”, 40(1970), fasc. II, s. 303-327).
To pragnienie nieba, jest )ród&em pragnienia m!cze"stwa wielu %wi!tych. %w. Grzegorz Wielki, papie$ (VI w.) uzna&,
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$e istnieje tak$e bezkrwawe m!cze"stwo chrze%cijan, którzy bez zastrze$e" id' za Mistrzem, jest to m!cze"stwo
codzienne, przez ca&e $ycie, ukryte w tajnikach %wiadomo%ci, m!cze"stwo ducha. Prawdziwa warto%( m!cze"stwa
polega na ca&kowitym oddaniu siebie w %wiadectwie, $yciu chrze%cija"skim zgodnym z wiar', w %rodowisku cz!sto
poga"skim, co domaga si! post!powania wbrew jego opiniom i zwyczajom, a poci'ga cz!sto wiele ofiar.
Z kolei pragnienie m!cze"stwa mo$e by( tylko tam gdzie jest mi&o%(. Sobór Watyka"ski II nazwa& m!cze"stwo
darem szczególnym, najwy$szym %wiadectwem mi&o%ci wobec wszystkich, a zw&aszcza wobec prze%ladowców, i
najwy$sz' prób' mi&o%ci. (LG 42).
M!cze"stwem we w&a%ciwym znaczeniu tego s&owa jest to, z którym wi'$e si! akt przelania krwi za Chrystusa. I
tylko takim Ko%ció& nadaje wyró$niaj'cy ich tytu& m!czennika. Dla pozosta&ych %wiadków Pana zarezerwowany jest
tytu& wyznawcy. W%ród nich jest %w. Antoni z Padwy. Ale równie$ uzasadnione jest wezwanie w litanii: “m!czenniku
pragnienia”, w %wietle faktów z $ycia %wi!tego, przytoczonych na pocz'tku kazania oraz z uwagi na ca&e jego $ycie
wiary, potwierdzonej w procesie kanonizacyjnym, i co wyra$a wezwanie w drugiej wersji litanii do %w. Antoniego: “-
za wiar! gotów na m!cze"stwo”.
Chocia$ “m!cze"stwo, przez które ucze" upodabnia si! do Mistrza przyjmuj'cego z w&asnej woli %mier( dla
zbawienia %wiata i na%laduje Go w przelaniu krwi, uwa$a Ko%ció& za dar szczególny i najwy$sz' prób! mi&o%ci”, dany
nielicznym, to jednocze%nie przypomina g&osem Ojców Soboru, $e “wszyscy jednak winni by( gotowi wyznawa(
Chrystusa wobec ludzi i i%( za Nim drog' krzy$a w%ród prze%ladowa", których Ko%cio&owi nigdy nie brakuje” (LG
42).
3. Ojciec %w. Jan Pawe& II stale przypomina o znaczeniu m!cze"stwa dla Ko%cio&a i %wiata ko"ca XX wieku.
Zatrzymajmy si! tylko przy jednej wypowiedzi. W Li%cie apostolskim Tertio millennio adveniente, wydanym w 1994
r., dla przygotowania Ko%cio&a na Wielki Jubileusz Roku 2000, stwierdza, $e “w naszym stuleciu wrócili
m!czennicy”, $e “u kresu drugiego tysi'clecia Ko%ció& znowu sta& si! Ko%cio&em m!czenników. (...) %wiadectwo
dawane Chrystusowi a$ do przelania krwi, sta&o si! wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawos&awnych,
anglikanów i protestantów (...) I to %wiadectwo nie mo$e zosta( zapomniane”. Dlatego te$ Ojciec %w. zaleca, by
Ko%cio&y lokalne (diecezje) zbiera&y konieczn' dokumentacj! i uczyni&y wszystko, dla zachowania pami!ci o
m!czennikach, bo to oni %wiadcz' o $ywotno%ci tych Ko%cio&ów. “Najwy$szym ho&dem dla Chrystusa ze strony
wszystkich Ko%cio&ów na progu trzeciego tysi'clecia b!dzie ukazanie przemo$nej obecno%ci Odkupiciela w tych
wszystkich owocach wiary, nadziei i mi&o%ci z&o$onych poprzez ludzi tylu j!zyków i ras, którzy poszli za Chrystusem
ró$nymi drogami chrze%cija"skiego powo&ania” (n. 37).
W tym kontek%cie nie dziwi wi!c, $e w%ród wyniesionych przez Jana Paw&a II do chwa&y o&tarzy blisko 90 proc.
stanowi' m!czennicy; podczas gdy w czterech minionych wiekach stanowili oni niewiele ponad 40 proc.
Ojciec %w. przypomina s&owa Tertuliana: “Sanguis martyrum - semen christianorum”. Staro$ytny rozwój Ko%cio&a by&
owocem tego posiewu i wielkiego dziedzictwa %wi!to%ci pierwszych pokole" chrze%cijan. Rodzi si! pytanie: czy krew
wspó&czesnych m!czenników stanie si! podobnym posiewem? Wiele zale$y od gleby, jej gotowo%ci przyj!cia tego
nasienia i dania mu mo$liwo%ci wzrostu. T' gleb' jest ka$dy z nas. Jej przygotowaniu maj' s&u$y( szczególnie
najbli$sze lata.
4. Kochani. %w. Antoni, którego dzisiaj przyzywamy jako Or!downika by& gotów odda( $ycie za wiar!. Jednak, co
czytali%my w jednym z jego $ywotów, Bo$a “opatrzno%( zachowa&a go na dzie&a bardziej po$yteczne” (Benignitas, w:
Cudotwórca z Padwy, s. 75), tak i$ wspó&cze%nie Ko%ció& mo$e odnosi( do niego proroctwo Izajasza: “Pan mnie
po%wi!ci& i zleci& mi zanie%( do ubogich radosne or!dzie” (czyt. I, Iz 61,1-3).
Dope&ni& si! natomiast czas s&u$by jego braci w Zakonie z prowincji krakowskiej, której %w. Antoni jest patronem. 9
sierpnia 1991 r. w Pariacoto zostali zabici przez bojowników Komunistycznej Partii Peru “%wietlisty Szlak” S&udzy
Bo$y Micha& Tomaszek i Zbigniew Strza&kowski, misjonarze w Peru. W 1996 r. rozpocz!to przepisane prawem
ko%cielnym dochodzenie na temat ich m!cze"stwa.
W encyklikach po%wi!conych misjom Ojciec %w. mówi o m!czennikach, $e %wiadkowie ci s' niezb!dni dla dzie&a
ewangelizacji, bo “m!cze"stwo, które jest wspania&ym znakiem %wi!to%ci Ko%cio&a, jest uroczystym przepowiadaniem
i pos&ug' misyjn'” (Redemptoris missio 63, Veritatis splendor 93). Módlmy si! wi!c dzisiaj szczególnie - nie tylko
podczas nabo$e"stwa, co uczynimy wspólnie - o dar nowych b&ogos&awionych m!czenników dla Ko%cio&a w Peru i
w Polsce. Czy"my to te$ za or!downictwem ich i naszego Patrona - %w. Antoniego, “za wiar! gotowego na
m!cze"stwo”. Amen.
Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo m!czenników, którzy ponie%li %mier( dla s&owa Bo$ego, wys&awiajmy naszego Zbawiciela i z
ufno%ci' przedstawiajmy Bogu pro%by:
1. Przez Twoich m!czenników, którzy dobrowolnie %mier( ponie%li daj'c %wiadectwo wierze, obdarz Panie
wszystkich ludzi prawdziw' wolno%ci' ducha.
2. Przez Twoich m!czenników, którzy przelan' krwi' potwierdzili swoje wyznanie wiary, daj Panie, aby wszyscy
chrze%cijanie zachowali nienaruszon' wiar!.
3. Przez Twoich m!czenników, którzy przyjmuj'c krzy$, poszli Twoimi %ladami, spraw Panie, aby wszyscy chorzy,
utrudzeni, w potrzebie, m!$nie znosili utrapienia $ycia.
4. Przez Twoich m!czenników, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka, daj Panie, aby%my pokonali zasadzki cia&a
i %wiata.
Wszechmog'cy Bo$e, przyjmij z upodobaniem modlitw! %wi!tych m!czenników i %w. Antoniego, którzy za nami
or!duj', i utwierd) nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Przed Ojcze nasz
Jezus Chrystus Król m!czenników, przela& swoj' Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów
i poleci&, aby Ko%ció& sk&ada& j' Ojcu w ofierze. Wielu z&'czy&o krew swoj' z krwi' Chrystusa - )ród&a i wzoru
wszelkiego m!cze"stwa. Sk&adaj'c Mu dzi!kczynienie za ten Dar, wraz z Nim wo&ajmy:
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Przed przekazaniem znaku pokoju
#wiat potrzebuje pokoju i zgody. Aby%my mogli prosi( o te dary Ksi!cia Pokoju, sami musimy chcie( mie( pokój w
sobie, dawa( go innym. Pami!taj'c o tre%ci znaku ($e ma informowa(; oznacza(, by( symptomem, “wyrytym”
%ladem), przeka$my sobie znak pokoju - znak jedno%ci z Chrystusem i mi!dzy sob'.
Modlitwa na komuni! lub dzi!kczynienie (u&o$ona przez %w. Antoniego)
Jezusie, Panie mi&osierny, przyjd) i pozosta" ze mn'; obdarz mnie pokojem; przebacz moje grzechy; oddal od
mego serca wszystkie w'tpliwo%ci i l!ki; wzmocnij moj' wiar! w Twoj' M!k! i Twoje Zmartwychwstanie, tak abym
przez Twoj' &ask! otrzyma& $ycie wieczne. Amen. Alleluja!
 
Nabo$e"stwo
1. Pie%" ku czci %w. Antoniego (zob. propozycje do Mszy %w.: Z pocz. nab.)
2. Modlitwy nowenny:
A. Modlitwa na ka$dy dzie"
O przeczysta lilio niewinno%ci, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo %wi!to%ci, chwalebny %w. Antoni, który mia&e%
szcz!%cie piastowa( na r!kach Boskie Dzieci'tko; oto ja pe&en n!dzy wszelakiej, uciekam si! do Ciebie, b&agaj'c,
by% mi! wzi'& w Swoj' opiek! i wyprosi& &ask!...., o któr' Ci! prosz!. Wierz'c w Twoj' opiek! b&agam Ci!, %w.
Antoni, racz mi wyprosi( u Boga &ask! szczerego $alu za grzechy i &ask! mi&owania Boga nade wszystko. Ufam, $e
za Twoj' przyczyn' zwyci!$! wszystkich nieprzyjació& swej duszy i b!d! s&u$y& Bogu, Ojcu najlepszemu przez ca&e
swe $ycie w %wi!to%ci i sprawiedliwo%ci, by potem z Tob' kocha( i uwielbia( Go na wieki w niebie. Amen.
Ojcze nasz...., Zdrowa% Maryjo..., Chwa&a Ojcu...
B. Dzie" pi'ty
O wielki %wi!ty Cudotwórco! Podziwiam Twoj' niez&omn' cierpliwo%( w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoj'
wielk' mi&o%( wzgl!dem prze%ladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwo%( w&asna, wst!t i nienawi%( jak' $ywi!
w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jak$e by&bym szcz!%liwy, gdybym za Twoj'
przyczyn' otrzyma& od Boga dar cierpliwo%ci.
Do tej intencji do&'czmy te, które w tej chwili s' nam najbardziej bliskie, i które zosta&y przedstawione naszej
wspólnocie:
(czas na odczytanie pró%b z&o$onych na pi%mie; na pocz'tku mo$na wykorzysta( intencje podane w Modlitwie
wiernych, je%li nie by&y u$yte w czasie Mszy %w.)
Modlitwa o beatyfikacj" S!ug Bo'ych Micha!a Tomaszka i Zbigniewa Strza!kowskiego:
Panie,/ Ty obdarowa&e% &ask' kap&a"stwa Twoich synów - Micha&a i Zbigniewa,/ pos&a&e% ich jako zwiastunów Dobrej
Nowiny/ i ukoronowa&e% ich $ycie doczesne palm' m!cze"stwa:/ zalicz ich do grona %wi!tych Ko%cio&a/ za krew
przelan' dla Ciebie./
Daj nam wytrwa&o%( w wierze,/ zachowaj nasze $ycie i udziel &aski pokoju./ Przyjmij niewinne ofiary przemocy do
Twojego Królestwa/ i daj nagrod! wieczn'. Amen.
3. Wszystkie przedstawione przed chwil' intencje powierzmy or!downictwu %w. Antoniego, przyzywaj'c go w
modlitwie litanijnej:
4. B&ogos&awie"stwo i uca&owanie relikwii %w. Antoniego, pie%" Je'eli szukasz cudów (J. Siedlecki, %piewnik
ko%cielny, s. 439n), lub inna zwyczajowo %piewana.
Uwaga: W przypadku nabo$e"stwa nowennowego nie &'czonego ze Msz' %w., zaleca si! doda(:
a) po pie%ni (p. 1):
Ant.: Nie bierzcie wzoru z tego %wiata, lecz przemieniajcie si! przez odnawianie umys&u, aby%cie umieli rozpozna(,
jaka jest wola Bo$a: do jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona&e” (Rz 12,2).
C: Pokój Pa"ski niech zawsze b!dzie z Wami.
Czyt. I: Kp& 19, 1.9-18.
Ps: np. 32(31), w. 1-4, 16-22, z ref.: Pan Bóg jest nasz' pomoc' i tarcz'.
Aklamacja Alleluja: Oto Pan mówi: Mi&ujcie waszych nieprzyjació& i módlcie si! za tych, którzy was prze%laduj' (por.
Mt 5,44).
Ewangelia: Mt 5,43-48.
Kazanie (jw.)
b) przed b&ogos&awie"stwem, uca&owaniem relikwii, rozes&aniem (po p. 3):
Bracia i Siostry, Aposto& Narodów napomina: “Niech zniknie spo%ród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwo%(, zniewa$anie - wraz ze wszelk' z&o%ci'. B'd)cie dla siebie nawzajem dobrzy i mi&osierni!
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczy&.
B'd)cie wi!c na%ladowcami Boga, jako dzieci umi&owane i post!pujcie drog' mi&o%ci, bo i Chrystus was umi&owa& i
samego siebie wyda& za nas w ofierze i dani na wdzi!czn' wonno%( Bogu” (Ef 4,31-5,2)
Na tej drodze niech Was wspiera %w. Antoni - “za wiar! gotów na m!cze"stwo”.
 
Wies&aw Bar OFMConv
 
#W. ANTONI - NAWRACAJ'CY GRZESZNIKÓW
 
Wst!p
Dzisiejszy wtorek jest szóstym dniem nowenny przed uroczysto%ci' %w. Antoniego z Padwy. Ofiarujmy wszelkie
nasze sprawy, problemy i pragnienia temu wielkiemu Or!downikowi Bo$emu, który dzisiaj szczególnie wzywa nas
do nawrócenia i przemiany serc. Dar mi&osierdzia, oczyszczaj'cego nas z naszych win, niech b!dzie dla nas
radosnym znakiem spotkania z Chrystusem w czasie tej Eucharystii.
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Homilia
Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia!
W naszych rozwa$aniach przygotowuj'cych nas do uroczysto%ci %w. Antoniego z Padwy chcia&bym dzisiaj ukaza(
jeden z najwa$niejszych owoców jego duszpasterskiej dzia&alno%ci, jakim by&a troska o przemian! ludzkich serc,
troska o nawrócenie grzeszników. Potrzeba odnowy $ycia chrze%cija"skiego powodowa&a, $e %w. Antoni, wraz ze
%w. Franciszkiem i innymi wspó&bra(mi, niestrudzenie i z wielk' gorliwo%ci' g&osi& nauk! Chrystusa, godzinami
spowiada&, a tak$e zach!ca&, aby z&o i grzechy by&y naprawiane przez konkretne dobre uczynki. Jak pisze pierwszy
autor jego $yciorysu “sk&óconych wzywa& do braterskiego pokoju, wi!)niom przywraca& wolno%(, powodowa&
zwracanie zysków lichwiarskich i grabie$y mienia gwa&tem zabranego, do tego stopnia, $e winowajcy dawali w
zastaw domy lub pole, pieni'dze sk&adali u stóp jego i za jego rad' zwracali obrabowanym to, co zabrali, wed&ug
ceny umownej lub ustawowej. Tak$e cudzo&o$nice odwodzi& od ich niecnego procederu, z&odziei znanych ze z&ych
post!pków powstrzymywa& od niegodziwego przyw&aszczenia cudzej w&asno%ci. W ten sposób szcz!%liwie wype&ni&
czas 40 dni [Wielkiego Postu] i dzi!ki swej gorliwo%ci zgromadzi& mi&e Panu $niwo”.
Wspania&e owoce jego nauczania, które z jednej strony ukazywa&o bezsensowno%( grzesznego $ycia i gro)b!
pot!pienia, a z drugiej strony prowadzi&o do ukazania prawdziwego szcz!%cia i bezmiaru Bo$ego mi&osierdzia,
powodowa&y, $e wokó& jego osoby gromadzi&y si! wielkie rzesze wiernych, spragnionych Bo$ego S&owa oraz
przyk&adu i autentyczno%ci w $yciu, której temu ewangelicznemu kaznodziei przecie$ nie brakowa&o. I znów
si!gnijmy do $yciorysu %w. Antoniego, w którym czytamy, $e: “z miast, kasztelów i wiosek otaczaj'cych Padw!
przychodzi&a prawie niezliczona rzesza ludzi, obydwu p&ci, wszyscy w najwy$szej pobo$no%ci spragnieni s&owa $ycia
i swego zbawienia, pok&adaj'c mocn' nadziej! w jego nauce. Wstawszy o pó&nocy, usi&owali ubiec si! wzajemnie i
zapaliwszy pochodnie, z po%piechem d'$yli na miejsce, gdzie mia& przemawia(. Rycerze i szlachetne damy
przybiegali w po%rodku ciemnej nocy i ci, co zwykli byli wygodnie wylegiwa( si! w mi!kkich &o$ach, sp!dzaj'c w
nich niema&' cz!%( dnia, teraz jak mówi', bez $adnej trudno%ci pilnowali tego, by naprzód zaj'( miejsce naprzeciw
twarzy mówi'cego. Przychodzili starcy, bieg&a m&odzie$, m!$czy)ni i kobiety, ludzie wielkiego wieku i stanu”. Nie
nale$y si! wi!c dziwi(, i$ dzia&alno%( %w. Antoniego przynosi&a tak wspania&e owoce nawrócenia. Jego $arliwo%( w
g&oszeniu Bo$ego S&owa, oparta na pokornej s&u$bie dla Chrystusa, spotyka&a si! z olbrzymim pragnieniem
nawrócenia i przemiany serc.
W jego nauczaniu mo$na odnale)( wiele krytycznych s&ów i przestróg wobec tych postaw ludzkich, które zwi'zane
s' takimi grzechami jak: pycha, pró$na chwa&a, chciwo%(, lichwa, lubie$no%(, gniewliwo%( i ob$arstwo. Zdaj'c sobie
spraw!, $e pycha jest g&ównym )ród&em wszystkich upadków ludzkich, a tak$e przyczyn' odej%cia od Boga, Antoni
niejednokrotnie pokazywa& jak duch pychy &atwo toruje sobie drog! do ludzkiego serca. “Duch pychy - przestrzega& -
depcze ubogich i ni$szych od siebie, lekcewa$y równych sobie oraz wy%miewa i szydzi z wy$szych od siebie.
Pysza&ek chce by( pierwszy za ka$d' cen!, dlatego nie znosi $adnego autorytetu”. Podobnie jest te$ z tym, który
szuka pró$nej chwa&y. Otacza si! takimi lud)mi, którzy pochlebstwami lub uwodzeniem, tworz' jego nieprawdziwy
obraz, a w ten sposób przyczyniaj' si! do jego zarozumialstwa i pychy. “O k&amliwy ob&udniku - wo&a z przestrog'
%w. Antoni - czym sam siebie czynisz? Dlaczego sprzedajesz si! ludziom za kogo innego, ani$eli szala czy waga
prawdy o tobie wskazuje? Wywa$aj wi!c siebie dok&adniej i nie sprzedawaj nam siebie za wy$sz' cen!, ni$
wskazuje odwa$nik s&uszno%ci. /.../ Ten, kto dobro, jakie czyni, daje za ludzk' pochwa&!, sprzedaje rzecz wielkiej
warto%ci za znikom' zap&at!”. Wiele te$ gorzkich s&ów wypowiada ten #wi!ty wobec tych, którzy oddaj' si!
chciwo%ci i lubie$no%ci. Jak sam podkre%la: “lubie$no%( cielesna i chciwo%( dóbr ziemskich ujawniaj' sw' zbie$no%(
w nienasyconej $'dzy, która powoduje chorob! duszy. Dusza « gnije» od wewn'trz, a chory ma coraz wi!ksze
pragnienie zmys&owej rozkoszy. Smutne skutki rozpusty powoduj' utrat! wiary, a nast!pnie zanik $ycia
nadprzyrodzonego w duszy”.
Pi!tnowanie grzechów nie stanowi jednak podstawowego stylu w nawracaniu grzeszników. Ukazanie z&a i brudu
$ycia grzesznego staje si! dla %w. Antoniego jedynie wst!pem oraz przeciwwag' dla ukazania pi!kna
chrze%cija"skiego $ycia, a tak$e ogromnej Mi&o%ci i Mi&osierdzia Bo$ego. Dlatego zach!ca on w swoim nauczaniu:
“nie patrz na $ycie i na obyczaje tego czy owego, bo gdziekolwiek zwrócisz si! ku temu, co jest poza Bogiem lub
poza tob', zaraz twój duch zab&'dzi. Nie zmieniaj wi!c kierunku, ale utkwij wzrok w niebieskim Jeruzalem, ku
któremu pod'$asz, a które ma ci zapa%( w serce. Gdy to zachowasz, b!dziesz przyjacielem Boga”. Aby to mog&o
si! dokonywa( trzeba nieustannego pog&!biania swojej wiary i $ycia z Bogiem. Wiara bowiem - jak mówi #wi!ty z
Padwy - jest szat' duszy, która jest z&ot', kiedy o%wieca j' blask mi&o%ci. Na szacie tej winny by( cztery pierwiastki,
z których sk&ada si! ca&y %wiat, mianowicie: ogie" mi&o%ci, powietrze kontemplacji, woda skruchy i ziemia pokory.
Proces nawrócenia jest darem Bo$ej &aski. Bóg nikomu nie odmawia swojego mi&osierdzia, je%li kto% szuka Go i
szczerze $a&uje za swoje grzechy. Ca&a ziemia - mówi %w. Antoni - pe&na jest Bo$ego mi&osierdzia. My wszyscy
wzi!li%my z jego pe&ni. Dlatego te$ dzi!ki mi&osierdziu Bo$emu jeste%my tym, czym jeste%my, a bez niego byliby%my
niczym. Mi&osierdzie Bo$e jest filarem nieba i ziemi, który je%li usuniesz, wszystko pójdzie w ruin!. Mi&osierdzie Bo$e
ma trzy doskona&e skutki w $yciu cz&owieka: jest pi!kne, gdy$ odpuszcza grzechy i wlewa &ask!, co jest dla duszy,
jak deszcz od%wie$aj'cy dla roli, jest szerokie, gdy$ z biegiem czasu &aska mi&osierdzia rozszerza si! na dobre
uczynki cz&owieka; jest te$ drogocenne, gdy$ daje cz&owiekowi najwi!kszy skarb - szcz!%cie wieczne.
Moi Drodzy! Rozwa$anie o potrzebie nawrócenia dotyczy tak$e nas samych. Nie przyszli%my tu po to, aby tylko
s&ucha( o nauczaniu %w. Antoniego, ale aby skorzysta( te$ z jego nauki dla w&asnego $ycia. Popatrzmy wi!c ile w
nas samych jest s&abo%ci, zazdro%ci, pychy, niezrozumienia drugiego cz&owieka, po$'dliwo%ci, narzekania na
wszystko i na wszystkich, byleby tylko nie na siebie. Czy i w naszym $yciu nie s' najwa$niejsze tylko pieni'dze,
sprawy materialne, cielesne, zewn!trzne? Oczywi%cie, $e one s' wa$ne i potrzebne, ale jakim kosztem i sposobem
je zdobywamy, do jakich granic potrafimy doj%(, aby je osi'gn'( i zaspokoi( w&asne pragnienia. Miejmy zatem w
swoim sercu te Chrystusowe s&owa: “Có$ bowiem za korzy%( odniesie cz&owiek, cho(by ca&y %wiat zyska&, a na swej
duszy szkod! poniós&” (Mt 16,26). I szukajmy najpierw tego co wznios&e, warto%ciowe, tego co pomaga przemienia(
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nasze dusze i serca, co pozwala kszta&towa( m'dro%( $ycia, a b'd)my pewni, $e na tej podstawie wszystko inne
b!dzie nam przydane. Pro%my o to za wstawiennictwem %w. Antoniego.
Amen.
Znak pokoju
Potrzeba nawrócenia i pojednania jest znakiem szukania pokoju i braterstwa w%ród tych, którzy nas otaczaj'.
Przekazuj'c sobie znak pokoju pami!tajmy, $e jest on zawsze owocem wewn!trznej rado%ci i przebaczenia.
Zako"czenie
B&ogos&awie"stwo otrzymane od Chrystusa niech b!dzie zach!t', aby za wzorem %w. Antoniego i%( do codziennych
obowi'zków z nadziej', $e nie jeste%my sami, $e Opatrzno%( Bo$a pomaga nam w wype&nieniu powierzonego nam
chrze%cija"skiego powo&ania.
 
Nabo$e"stwo
(Najlepiej po b!ogos!awie$stwie)
Pie%":
Oddaj'c cze%( %w. Antoniemu, który niestrudzenie wzywa& grzeszników do zmiany stylu $ycia i rozpocz!cia nowej
drogi, prowadz'cej ku “prawdzie i mi&o%ci”, odmówmy koronk! do Mi&osierdzia Bo$ego wypraszaj'c dar nawrócenia
dla nas i ca&ego %wiata. Módlmy si! zw&aszcza za tych, którzy tworz' “kultur! %mierci”, cywilizacj! bez Boga, którzy
przez z&y wp&yw na m&odzie$ prowadz' do demoralizacji i relatywizmu moralnego.
Koronka...
Pie%":
Przedstawmy teraz Chrystusowi, za wstawiennictwem %w. Antoniego, nasze pro%by i potrzeby, z nadziej', $e
zostan' one wys&uchane:
(odczytanie pró%b...)
Ojcze nasz..., Pod twoj' obron!..., %w. Antoni - módl si! za nami [3x].
B!ogos!awie$stwo relikwiarzem i uca!owanie.
Pie%" ko"cz'ca.
Pawe! Salomon OFMConv
 
#W. ANTONI - M$&U #WI$TEJ MODLITWY
 
Wst!p do Mszy %w.
Matka Teresa z Kalkuty pewnego razu powiedzia&a: “Krzy' jest znakiem tego, jak bardzo nas Jezus umi!owa!,
Eucharystia znakiem, jak bardzo Jezus nas mi!uje”. Podczas ka$dej Mszy %w. dokonuje si! cud przemiany - na
o&tarzu pod niepozorn' postaci' chleba i wina staje przed nami Chrystus i zaprasza nas na uczt! mi&o%ci.
Nic wspanialszego, ani wa$niejszego w dzisiejszym dniu ju$ si! nie wydarzy. Bo có$ mo$e by( wa$niejszego i
wspanialszego od spotkania z Bogiem? Pro%my w tym kolejnym dniu nowenny ku czci %w. Antoniego, aby Duch %w.
pomóg& nam prze$y( t! Msz! %w. sercem.
Kazanie.
Wst!p:
W 1981 roku przeprowadzono bardzo ciekawe badania nad szkieletem %w. Antoniego. Okazj' do tego by&a 750
rocznica Jego %mierci. Eksperci, którym przewodniczy& profesor anatomii na uniwersytecie w Padwie, Virgilio
Menegheli, sporz'dzili rysopis %w. Antoniego. W ich opinii #wi!ty mia& wzrostu ok. 190 cm., jego twarz mia&a by(
poci'g&a i “kanciasta”, w&osy ciemnobr'zowe i dobrze zachowane z!by. Uwag! naukowców przyci'gn'& jeszcze
jeden szczegó&. Mianowicie zauwa$yli oni lekkie p!kni!cia na ko%ciach kolanowych.
Sk'd te rysy na kolanach? - zapewne ka$demu z nas ci%nie si! na usta pytanie. Czy$by d&ugie chwile sp!dzane na
modlitwie?, Czy$ to mo$e by( prawdopodobne?, Czy podaj'c tak' przyczyn! zagadkowych p!kni!(, nie b!dziemy
pos'dzani o naiwn' interpretacj!? Wydaje si!, $e mamy prawo do takich wniosków. #wi!ty by& cz&owiekiem bardzo
wysokim (190 cm.). Chorowa& na bardzo uci'$liw' chorob! jak' by&a “wodna puchlina”, która sprawia&a ogromn'
oty&o%( a co z tym si! wi'$e i ci!$ar cia&a. Nici', która po&'czy nam te fakty jest wielka %wi!to%( Antoniego, która
rodzi&a si! i wzrasta&a podczas d&ugich chwil sp!dzonych na kolanach w pokornej adoracji przed Majestatem Bo$ej
Mi&o%ci.
Rysy na kolanach Cudotwórcy z Padwy, którego przyszli%my dzi% uczci( s' “krzycz'cym” %wiadectwem dla ka$dego
z nas, gdzie mamy szuka( ,róde& naszego $ycia. #w. Antoni jako “m'$ modlitwy” wcze%niej nim znajdzie nam
zagubiony przedmiot, wska$e nam na zagubion' w wirze $ycia modlitw!.
1. #wi!ty Antoni cz&owiekiem modlitwy.
Podziwiamy cuda jakie dzia&y si! za przyczyn' %w. Antoniego, zachwycamy si! jego pi!knymi kazaniami, jeste%my
pe&ni zdumienia ile nawróce" one powodowa&y, podziwiamy jego mi&o%( do cz&owieka, zw&aszcza biednego,
ubogiego. Sk'd to wszystko u jednego cz&owieka? - stawiamy sobie pytanie.
Odpowied) znajdujemy na kartach $yciorysów o #wi!tym. Nawet pobie$na lektura opisu jego $ycia ka$e nam
uzna(, $e Antoni przede wszystkim by& cz&owiekiem zatopionym w modlitwie. #wiadectwem $ycia modlitewnego s'
obrazy i figury #wi!tego, gdzie przedstawia si! Antoniego z Dzieci'tkiem Jezus.
Zapewne wszystkim nam jest znany obraz %w. Antoniego z Dzieci'tkiem Jezus siedz'cym na ksi'$ce. Nawi'zuje on
do tradycji twierdz'cej, $e #wi!ty mia& wizj! Dzieci'tka podczas czytania Biblii. Obrazy s' %wiadectwem ukochania
przez Antoniego medytacji nad tekstami Pisma %w. Lektura Ewangelii by&a dla niego rozmow' z Jezusem, którego
tam poznawa& jako $yw' i blisk' osob!.
Inne obrazy ukazuj' Antoniego z Dzieci'tkiem Jezus na r!kach. ,ród&em takiej tradycji jest opowiadanie cz&owieka,
który go%ci& #wi!tego w swoim domu i widzia& w&a%nie tak' scen! na w&asne oczy. Jest to %wiadectwo g&!bokiej
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blisko%ci i za$y&o%ci Antoniego z Jezusem. Jego twarz pe&na pokoju i promieniuj'ca rado%ci' to dowód wewn!trznej
przyjemno%ci z jakim wi'$e si! prawdziwa modlitwa.
2. #wi!ty Antoni uczy modlitwy.
#wiat dzisiejszy potrzebuje %wiadków, bardziej ni$ nauczycieli. Wiarygodnie brzmi' te s&owa, które s' wewn!trznie
prze$yte a wypowiadane p&yn' z przekonania. Przekonali%my si!, $e %w. Antoni by& cz&owiekiem modlitwy. Teraz
spróbujmy ws&ucha( si! w nauk! tego wielkiego #wiadka.
“Je%li  chcesz, by ci si" w tobie ukaza!a twarz Chrystusa patrz&cego na ciebie - uczy Antoni - , to usi&d(, spocznij.
W wodzie zm&conej i poruszonej nie ukazuje si" twarz patrz&cego na ni&”. Cz&owiekowi zabieganemu,
rozkrzyczanemu, $yj'cemu w ha&asie i ci'g&ym stresie, %w. Antoni powie: zatrzymaj si!, postaw sobie pytanie po co
to wszystko? Jaki sens ma to wszystko co robisz? Pierwszym stopniem modlitwy w rozumieniu #wi!tego jest
umiej!tno%( “tracenia czasu” przed Bogiem. Eucharystia, pacierz, prywatne nawiedzenie ko%cio&a, medytacja nad
Pismem %w. - im wi!cej b!dzie takiego spoczynku, tym wyra)niej b!dziemy widzie( “twarz Jezusa patrz&cego” na
nas. Takie do%wiadczenie jest po&'czone z darem mocy Ducha %w., który sprawia, $e “czas stracony” dla Boga
owocuje w $yciu codziennym.
Aby zach!ci( do modlitwy %w. Antoni wskazuje na jej owoce w nast!puj'cy sposób: “Jak zbiór pszenicy po
odwianiu plew umieszcza si" w spichrzu, tak duch cz!owieka sprawiedliwego, po odwianiu plew [grzechów i wad],
umiejscawia si" w spichrzu nieba, i tu zamkni"ty nasyca si" jego s!odycz&”. Trudno jest ubra( w s&owa i opisa( to,
co cz&owiek odczuwa, gdy zaanga$uje si! sercem w modlitw!. Spichrz, s!odycz - to jedynie obrazy za którymi kryje
si! uczucie tak donios&e i upragnione dla którego %w. Antoni sp!dza& tyle czasu na kolanach. W “niebie w!asnej
duszy” cz&owiek modl'cy si! zaczyna do%wiadcza(: mi&o%ci, rado%ci, pokoju, cierpliwo%ci, dobroci,
opanowania...(por. Gal 5,22-23).
“Bez pracy nie ma ko!aczy” - mówi staropolskie przys&owie. Jedynie ludzie naiwni uwa$aj', $e w dziedzinie modlitwy
mo$na osi'gn'( cokolwiek bez wysi&ku, trudu, po%wi!cenia, prze&amywania oporów. Antoni przyrównuje cz&owieka
modl'cego si! do pszczo&y, która dzi!ki pracy i wysi&kowi mo$e delektowa( si! s&odycz' miodu. Aby dosz&o w
naszym $yciu do tej “duchowej degustacji” owoców Ducha Bo$ego, szereg elementów naszego $ycia musi spotka(
los ko%ci kolanowych %w. Antoniego. Musi “p!kn'(” w nas przywi'zanie do grzechu, nasze egoizmy, wady, $'dze;
musi “p!kn'(” wype&niony po brzegi dzie" w którym nie ma czasu na modlitw!; musi “p!kn'(” nasz brak mi&o%ci do
drugiego cz&owieka. Wtedy dopiero przed oczyma duszy otwiera si! owa tajemnicza rzeczywisto%( wype&niona
Bogiem i Jego Mi&o%ci'.
Modlitwa nie polega jedynie na odosobnieniu, do%wiadczaniu Mocy Bo$ej, walce z wadami i doznawaniu rado%ci
wewn!trznej. Aby modlitwa by&a autentyczna musi znale)( swoje przed&u$enie w $yciu codziennym. Antoni
zach!caj'c do modlitwy czynu powie: “Czyni# co% dobrego, to modli# si" nieustannie” a nast!pnie przytacza obraz:
“Jak ryba przemierza %cie'ki morza, tak cz!owiek czynu przemierza %cie'ki %wiata, 'eby przyj%# z pomoc&
bli(niemu, który znajduje si" w potrzebie” . W opinii #wi!tego ka$dy gest mi&o%ci wobec bli)niego jest modlitw',
która powinna trwa( ci'gle w $yciu ka$dego z nas.
3. #wi!ty Antoni mistrzem modlitwy dzisiaj.
Wielu ludzi tzw. wierz'cych s&uchaj'c nauki %w. Antoniego o modlitwie nie rozumie o czym on mówi. Przeci!tny
katolik przychodzi do ko%cio&a na Msz! %w. w niedziel! najcz!%ciej z tradycji, lub dlatego $e jest takie przykazanie.
Jak$e nierzadko jest to dla niego $mudny obowi'zek, który podejmuje ostatkiem si& a je%li tylko nadarzy si! okazja -
zwalnia siebie z takiej powinno%ci. Nie trzeba wiele, wystarczy zm!czenie ca&ym tygodniem pracy, grzybobranie,
odwiedziny znajomych czy nawet serial filmowy. Czy taki chrze%cijanin znajdzie czas na prywatn' modlitw!? Czy
dotr' do niego s&owa o rado%ci modlitwy?
Chrze%cijanin, który przestaje si! modli(, zaczyna duchowo umiera(. Jean Paul Sartre (1905-1980) w swej
autobiografii pt. S!owa opisuje osobist' drog! utraty Boga: “Do niewiary nie przywiod!y mnie sprzeczno%ci
dogmatów, lecz 'ycie. Bo przecie' wierzy!em - co dnia kl"kaj&c w koszuli na !ó'ku odmawia!em z!o'ywszy r"ce,
swój pacierz, alem o Bogu my%la! coraz rzadziej. Kilka lat utrzymywa!em jeszcze z Wszechmocnym stosunki
oficjalne; prywatnie zaprzesta!em sk!adania Mu wizyt... Nie zapu%ciwszy korzeni w moim sercu wegetowa! czas jaki%
- potem umar!”. O tego typu ludziach Antoni powie: “Suchymi ko%#mi s& grzesznicy, którzy wyschli, poniewa'
zapomnieli spo'ywa# Chleb [ Eucharystyczny ]”.
Aby ustrzec si! w naszej duszy %mierci dla Boga koniecznie musimy ws&ucha( si! w przes&anie o potrzebie
modlitwy z jakim przychodzi do nas %w. Antoni. Szczególnie winni%my zwróci( uwag! na dwa aspekty modlitwy,
które kulej' u dzisiejszego chrze%cijanina i s' )ród&em kryzysu w modlitwie.
Naszej modlitwie brakuje przywo&ywania mocy Ducha %w., który dzi!ki swojej obecno%ci sprawia, $e modlitwa staje
si! przyjemno%ci'. Bez Niego modlitwa jest jak cia&o bez duszy. Zapomnieli%my, $e On jest pos&any, aby w naszym
sercu %wiadczy( o Chrystusie, który $yje i kocha. Bez tego %wiadectwa modlitwa jest jedynie suchym obowi'zkiem,
którego wcze%niej czy pó)niej zaczniemy unika(. Duch %w. przekonuje nas, $e Jezus jest jedynym Zbawicielem,
któremu warto po%wi!ci( nie tylko jedn' godzin! w tygodniu na modlitw!, ale $e ca&e nasze $ycie winno by(
hymnem uwielbienia wy%piewywanym na cze%( Boga.
Aby uzdrowi( nasz' modlitw! uczmy si! modlitwy czynu. Bóg którego czcimy, jest nie tylko Bogiem - sanktuarium,
cichej modlitwy i liturgii. On jest równie$ Bogiem rynku, ulicy, pracy, $ycia rodzinnego, polityki, gospodarki, szko&y,
dyskoteki, rozrywki... Bóg nie jest zamkni!ty w ko%cio&ach, które budujemy dla Niego. Oznacza to, $e Boga
winni%my odnajdowa( w szarej rzeczywisto%ci dnia codziennego. Tam stara( si! dawa( %wiadectwo o Chrystusie
$yj'cym. Gdy wszystko czym zajmujemy si!, czynimy w Jego Imi!, nasze $ycie codzienne staje si! modlitw'.
Na koniec pro%my zatem wraz ze %w. Antonim o ducha autentycznej modlitwy dla ka$dego z nas:
                                    “Panie, wiemy i przeczuwamy,
                                   $e Ty wsz!dzie jeste% wokó& nas,
                                   ale wydaje si!,
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                                   $e jaka% zas&ona
                                   przys&ania nam oczy.
                                   Pozwól nam dojrze( wsz!dzie
                                   %wiat&o Twojego oblicza!
                                   Ze%lij nam Ducha Twojego!
                                   (Pierre Theilhard de Chardin)
Modlitwa wiernych.
“Pan karmi dusz" wierz&c& mlekiem !aski, daj&c jej wzrost ku zbawieniu” - mówi %w. Antoni zach!caj'c do
modlitwy. Przedstawmy zatem naszemu Bogu to wszystko, co jest w nas s&abe i wymaga wsparcia &ask':
1. Eucharystia jest najwi!kszym skarbem Ko%cio&a. Módlmy si!, aby ze strony biskupów, kap&anów, osób
konsekrowanych i ludzi %wieckich doznawa&a ci'g&ego uwielbienia i czci. Ciebie prosimy...
2. Duch %wi!ty jest )ród&em prawdziwej modlitwy. Módlmy si! o postaw! otwart' na Jego obecno%( i uleg&' wobec
Jego natchnie". Ciebie prosimy...
3. Na ca&ym %wiecie jest wiele ludzi, którzy nie otworzyli si! na dar modlitwy. Módlmy si!, aby niespokojne serce
by&o dla nich przynagleniem do szukania pomocy w modlitewnym spotkaniu z Chrystusem. Ciebie prosimy...
4. #w. Antoni wzywa nas do “modlitwy czynu”. Módlmy si!, aby spotkanie chrze%cijanina z Bogiem znajdowa&o
swoje przed&u$enie w $yciu prywatnym, zawodowym i rodzinnym. Ciebie prosimy...
5. Modlitwa jest drog' do wyzwolenia z grzechów, wad, na&ogów. Módlmy si!, aby do%wiadczenie mi&o%ci Boga
zaowocowa&o w $yciu ka$dego z nas nawróceniem. Ciebie prosimy...
6. S' chrze%cijanie, którzy przestali uczestniczy( we Mszy %w. Módlmy si!, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii
by&o %wiadectwem radosnego spotkania z Chrystusem nape&niaj'cym pokojem.
Panie Jezu, który nauczy&e% nas modli( si! i da&e% nam przyk&ad prawdziwej modlitwy, udziel nam &aski modlenia
si! bez ustanku i $ycia w doskona&ej jedno%ci z Tob' na wzór %w. Antoniego, który $yjesz i królujesz przez
wszystkie wieki wieków. Amen
Komentarz przed znakiem pokoju.
Któ$ z nas nie pragnie pokoju? Jezus znaj'c t!sknoty naszego serca przychodzi z pozdrowieniem: pokój z Tob'!
On podczas tej Eucharystii pragnie zamieszka( w twojej duszy i by( dla ciebie )ród&em prawdziwego pokoju. Czy
przyjmiesz ten dar?
Komentarz przed b&ogos&awie"stwem.
Jeden z najwybitniejszych aktorów chorwackich stwierdzi&, $e gdyby ludzie po jego przedstawieniach wychodzili z
teatru bez %ladu wewn!trznych prze$y(, jak to si! dzieje w%ród wiernych opuszczaj'cych ko%ció& po Mszy %w.,
zrezygnowa&by z uprawiania zawodu.
Msza %w. to nie teatr. Jej warto%( zbawcza nie jest uzale$niona od naszych prze$y(. Ale powy$sza my%l aktora
chorwackiego powinna by( dla nas okazj' do refleksji: czy spotka&em podczas tej Eucharystii Jezusa $ywego? Czy
prze$y&em j' sercem? Czy wype&ni&a moje serce rado%(, któr' zabior! do domu? Czy odczuwam pragnienie
uczestnictwa we Mszy %w. przy najbli$szej okazji? Je%li  tak, to nie zaliczasz si! do wiernych o których mówi& aktor.
Ty do%wiadczy&e% czym jest prawdziwa modlitwa.
 
Marian Go&'b OFMConv
 
 
#W. ANTONI - S"UGO MATKI NIEPOKALANEJ
 
Wst!p do Mszy %w.
Ka$da Eucharystia to prawdziwe spotkanie z Chrystusem. Ten ko%ció& i o&tarz to miejsca, które jednocz' nasze my%li
i serca, które &'cz' nas, uczniów Chrystusowych, z Bogiem i mi!dzy sob'. Prosz'c o wstawiennictwo %w. Antoniego
Padewskiego chcemy dzi% przygl'da( si! jego mi&o%ci, któr' otacza& Naj%w. Maryj! Pann!. #w. Antoni by& jej
gorliwym czcicielem, dlatego w swoich kazaniach ukazywa& J' jako wzór najpi!kniejszych cnót, a swoim $yciem
na%ladowa& Jej oddanie si! Chrystusowi. Starajmy si!, by nasza pobo$no%( maryjna nie by&a tylko zachwytem nad
Jej %wi!tym $yciem, ale przede wszystkim na%ladowaniem Jej modlitwy, pokory i zas&uchania w s&owo Bo$e.
Komentarz przed znakiem pokoju
“Pokój wam” - tymi s&owami Jezus przywita& zatrwo$onych Aposto&ów, którzy skryli si! w Wieczerniku. Chrystus
przyszed& do nich z moc' i pokojem, aby ich umocni(; by z odwag' mogli g&osi( Dobr' Nowin! o zbawieniu “a$ po
kra"ce ziemi”. Równie$ %w. Antoni przepowiadaj'c Ewangeli! i maj'c na ustach franciszka"skie pozdrowienie
“Pokój i dobro” stawa& si! or!downikiem Bo$ego pokoju. Niech jego przyk&ad, a tak$e przyk&ad Maryi - Matki Pokoju
uczy nas, jak mamy stawa( si! narz!dziami pokoju.
 
Komentarz przed b&ogos&awie"stwem
Ko"czy si! Eucharystia, wkrótce wrócimy do swoich domów i codziennych zaj!(. W du$ej mierze od nas zale$y, czy
naszych serc wype&nionych teraz obecno%ci' Chrystusa nie zamkniemy na dzia&anie Bo$ej &aski; czy pi!knu liturgii,
w której uczestniczyli%my, b!dzie odpowiada&a czysto%( naszych sumie" i serc; czy kult liturgiczny znajdzie
przed&u$enie w $yciu. “Msza %wi!ta ma si! przed&u$a( w “mszy (naszego) $ycia” (o. S. C. Napiórkowski).
 
Kazanie
Bracia franciszkanie maj' g&!bok' cze%( i nabo$e"stwo do Matki Bo$ej. Czcz' Maryj! na wzór swojego za&o$yciela
- %w. Franciszka z Asy$u, który mi&owa& Maryj!, modli& si! do Niej nazywaj'c j' Oblubienic' Ducha #wi!tego, a
tak$e chcia& w swoim $yciu by( równie$ tak ubogi, jak Ona. Dlatego zakony franciszka"skie obieraj'c sobie Matk!
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Naj%wi!tsz' za patronk! i na%laduj' J' w Jej zapatrzeniu w Chrystusa. Tak$e %w. Antoni Padewski realizuj'c
franciszka"ski sposób $ycia na wzór %w. Ojca Franciszka nale$a& do gorliwych Jej na%ladowców.
Wczytuj'c si! w $yciorys %w. Antoniego dowiadujemy si!, $e przyszed& on na %wiat 15 sierpnia 1195 roku, czyli w
uroczysto%( Wniebowzi!cia NMP, chrzest otrzyma& w ko%ciele po%wi!conym Matce Bo$ej. Umieraj'c w wieku 36 lat
%piewa& hymn wychwalaj'cy Maryj!, a zaczynaj'cy si! od s&ów: “O chwalebna Pani, nad niebiosa wyniesiona”. Po
%mierci jego cia&o z&o$ono w ko%ciele #wi!tej Bo$ej Rodzicielki Maryi w Padwie w 1231 roku. To tylko wybrane
zdarzenia z krótkiego $ycia naszego #wi!tego, które %wiadcz' o jego przywi'zaniu do Matki Jezusa.
Cz!sto s&yszymy o %w. Antonim Padewskim, $e ukocha& on bardzo Pismo %w., $e wci'$ je czyta&, $e w swoich
kazaniach obficie si! nim pos&ugiwa&. Niektórzy nawet s'dz', $e zna& je w ca&o%ci na pami!(. To %wiadczy o jego
szczególnym umi&owaniu tej “ksi!gi $ycia”. W ca&ym Pi%mie %w. najwa$niejsze miejsce zajmuj' Ewangelie, gdy$
przedstawiaj' one $ycie i nauk! naszego Zbawiciela. Odkrywaj'c Chrystusa na kartach Ewangelii #wi!ty z Padwy
dostrzega& tam równie$ Jego Matk!. Obraz Maryi, jaki kszta&towa& si! w jego umy%le i sercu by& z pewno%ci' biblijny
i ewangeliczny.
W licznych kazaniach %w. Antoni porusza& wszystkie tajemnice z $ycia Matki Naj%wi!tszej, ale najbardziej jego
nauczanie by&o skupione wokó& prawdy o Bo$ym Macierzy"stwie Maryi. W jednej ze swoich nauk, zwracaj'c si! do
Chrystusa s&owami nawi'zuj'cymi do wo&ania pewnej kobiety z Ewangelii (por. +k 11, 27) mówi& w ten sposób:
“Naprawd! b&ogos&awione &ono, które Ci! nosi&o, o Bo$e i Synu Bo$y, Panie anio&ów, Stworzycielu nieba i ziemi,
odkupicielu %wiata!” Na innym natomiast miejscu wyp&ywa&y z jego ust takie s&owa: “Jako s&o"ce ja%niej'ce i jako
t!cza mi!dzy jasnymi ob&okami - mówi Eklezjastyk - przedziwne naczynie, dzie&o Najwy$szego” (Syr 43, 2).
Naj%wi!tsza Maryja zwie si! naczyniem, jest bowiem mieszkaniem macierzy"skim dla Syna Bo$ego, szczególnym
pokojem go%cinnym dla Ducha #wi!tego, sal' biesiadn' dla Trójcy Przenaj%wi!tszej”. Zauwa$my, $e w tych
poetyckich s&owach, nasz Patron z Padwy, wskazuje na szczególn' blisko%( Maryi z Bogiem Ojcem, Synem Bo$ym
i Duchem #wi!tym - s&owem z ca&' Trójc' Przenaj%wi!tsz'. To J' wybra& Bóg do tej jedynej i wyj'tkowej misji w
ca&ej historii ludzko%ci do tego, aby sta&a si! Matk' S&owa Wcielonego poczynaj'c Je “za spraw' Ducha #wi!tego”.
(por. M&' ewangeliczny..., s. 115-116, 155).
Naj%wi!tsza Dziewica odpowiadaj'c Wszechmog'cemu Ojcu: “Oto ja s&u$ebnica Pa"ska, niech mi si! stanie wed&ug
twego s&owa!” (+k 1, 38), sta&a si! nam wszystkim wzorem w przyjmowaniu Bo$ej woli, okazywania pos&usze"stwa
Bogu i zaufania Mu do ko"ca. Bo$e Macierzy"stwo Maryi nie ogranicza&o si! tylko do Jej Syna Jezusa Chrystusa i
nie by&o zamkni!te w ramach Jego ziemskiego $ycia. Jezus umieraj'c na krzy$u zostawi& nam J' za Matk!: “Oto
Matka twoja” (J 19, 27). Jej macierzy"skie wstawiennictwo rozci'gn!&o si! na ca&y Ko%ció&, by&a przecie$ obecna w
wieczerniku z Aposto&ami w dniu zes&ania Ducha #wi!tego. I to Jej Boskie Macierzy"stwo trwa nieustannie, gdy$
Maryja Wniebowzi!ta wci'$ zjednuje nam &aski potrzebne do zbawienia.
“Ko%ció& czci %w. Antoniego jako “doktora ewangelicznego”, lepiej: z wi!ksz' i bardziej subteln' uwag', jako “m!$a
ewangelicznego”, czyli m!$a powo&anego nie tylko do zwiastowania Ewangelii, do wyja%niania i przedk&adania jej,
ale tak$e, i przede wszystkim, do $ycia ni', do przyj!cia jej za kryterium swego $ycia” (List ministrów generalnych
rodzin franciszka$skich (...) z okazji 800. lecia urodzin %w. Antoniego). Antoni z Padwy osi'gn'& takie wy$yny
%wi!to%ci, bo radykalnie przyj'& Ewangeli! jako sposób swojego $ycia. Przyj'& s&owo Bo$e w niej zawarte, bo jest to
s&owo Jezusa. O Maryi dowiadujemy si! z Ewangelii, $e przyj!&a s&owo Bo$e, zachowywa&a je w swoim sercu i
rozwa$a&a, staj'c si! “wzorem s&uchania s&owa Jezusa i realizowania go w $yciu” (ks. J. Kudasiewicz). Tu widzimy,
jak wiele potrafi& %w. Antoni nauczy( si! od Matki Bo$ej, jak pi!knie i prosto potrafi& przyj'( Dobr' Nowin!.
“Pewnego razu proszono %w. Antoniego, aby powiedzia& kazanie na pogrzebie bogatego cz&owieka. Antoni nie
chcia&, rodzina jednak nalega&a. Wtedy Antoni zgodzi& si!, ale stwierdzi&, $e powie prawd!. Rodzina przysta&a na to,
gdy$ najwa$niejsze by&o, by on w&a%nie wyg&osi& kazanie. Antoni powiedzia& podczas pogrzebu, $e serce zmar&ego
nie jest przy Bogu, ale w skrzyni z bogactwami. By&a to wielka obraza. Antoni kaza& przeszuka( skrzyni! i o dziwo,
znaleziono tam serce zmar&ego. Pan Bóg da& taki znak” (M&' ewangeliczny, s. 99). To opowiadanie w sposób
obrazowy mówi nam, $e cz&owiek w ró$ny sposób mo$e w swoim $yciu zatraci( to, co najwa$niejsze - swoje
zbawienie. Mo$e je utraci( wtedy, gdy na przyk&ad bardziej w $yciu przylgnie do bogactw, które mog' &atwo
sprowadzi( na “drog! bez Boga”. Ka$demu potrzeba nieustannie czyni( refleksj! nad swoim w&asnym $yciem i
pyta( siebie samego: gdzie jest moje serce?, czy przy Bogu, czy mo$e w “skrzyni” zamkni!tej na Boga? Uczmy si!
od Maryi, jak zawsze by( blisko Chrystusa, uczmy si! tak jednoczy( nasze $ycie z Jezusem, jak tego da&a nam
Ona przyk&ad. A %w. Antoni niech nas uczy takiego zjednoczenia ze S&owem Bo$ym, by Ono wype&nia&o nasze
serca, by ludzie patrz'c na nasze post!powanie mogli wyra)nie stwierdzi(, $e $yjemy Ewangeli'.
Posta( %w. Antoniego z Padwy znana jest niemal w ca&ym chrze%cija"skim %wiecie. Istnieje wiele %wi'ty" i kaplic, w
których znajduj' si! jego wizerunki, rze)by lub figury. Spotykamy cz!sto figuratywne przedstawienia %w. Antoniego
we franciszka"skim habicie, z Dzieci'tkiem Jezus na ramieniu i lili' w r!ku. Jak$e bardzo w takim uj!ciu jest on
podobny do Dziewicy Maryi. Lilia - to symbol pi!knej czysto%ci, niewinno%ci i niepokalano%ci - to symbol Maryi i Jej
%wi!tego $ycia. Dzieci! Jezus trzymane przez Antoniego na prawym ramieniu ze wzrokiem wpatrzonym w oblicze
dziecka - to od razu przypomina nam obrazy przedstawiaj'ce Maryj! Pann! z Bo$' Dziecin'. Autorzy takich, i tym
podobnych, wyobra$e" %w. Antoniego chcieli nam ukaza(, jak blisko by&o jego serce przy Jezusie i Maryi.
Nieustannego trwania w obecno%ci Boga niech nas uczy nasz wielki Patron - %w. Antoni Padewski. Amen.
Modlitwa wiernych
Wszechmog'cego Ojca, który jest )ród&em naszej %wi!to%ci b&agajmy, by przez przyk&ad i wstawiennictwo %w.
Antoniego, obdarza& nas zawsze swoimi &askami:
Módlmy si! za Ko%ció&, by g&osz'c Bo$e przebaczenie i mi&o%( zach!ca& ludzi do trwania w jedno%ci i dobroci. Ciebie
prosimy...
Módlmy si! za chrze%cijan, aby wiara w Jezusa Chrystusa by&a )ród&em i moc' ich wzajemnego braterstwa. Ciebie
prosimy...
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Módlmy si! za nasze rodziny, aby umacnia&y si! we wzajemnej $yczliwo%ci, zrozumieniu i uczciwo%ci. Ciebie
prosimy...
Módlmy si! za zgromadzenia zakonne, w szczególny sposób po%wi!cone Maryi, by cieszy&y si! Jej
wstawiennictwem. Ciebie prosimy...
Módlmy si! za nas samych, aby ca&e nasze $ycie by&o radosnym oddawaniem Bogu chwa&y. Ciebie prosimy...
Módlmy si!:
Wys&uchaj, Panie, nasz' modlitw!, któr' zanosimy przed Twoje Oblicze i obdarz nas swoimi &askami. Który $yjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
Nabo$e"stwo
Pie%": “Je%li  cudów szukasz...”
Modlitwa na 8. Dzie" Nowenny:
Modlitwa %w. Antoniego do Matki Bo$ej:
“B&agamy Ci!, nasza Pani i Nadziejo! Ty, która jeste% Gwiazd' Morza, %wie( nam, miotanym burzami na morzu
naszego $ycia, prowad) nas do portu, a w ostatniej godzinie bro" nas i umacniaj swoj' obecno%ci', aby%my mogli
opu%ci( to wi!zienie grzechu i wej%( rado%nie do szcz!%liwo%ci, która nie ma ko"ca. Niech nam udzieli tej &aski Ten,
którego% nosi&a w swoim b&ogos&awionym &onie i którego karmi&a% %wi!t' piersi'. Jemu cze%( i chwa&a na wieku
wieków. Amen”. (S. Dell’Orto, )wi"ty Antoni z Padwy..., s. 43).
Odczytywanie pró%b
Modlitwa do Matki Bo$ej u&o$ona przez %w. Antoniego:
“B&agamy Ciebie, Pani nasza, aby% Ty, która jeste% Gwiazd' zarann', rozp!dzi&a swym blaskiem mg&! szata"skiej
pokusy okrywaj'cej ziemi! naszego ducha. Ty, która jeste% pe&nym ksi!$ycem, wype&nij nasz' pustk!, oczy%(
ciemno%( naszych grzechów, aby%my zas&u$yli na osi'gni!cie pe&ni $ycia wiecznego, %wiat&o%( nie wi!dn'cej
chwa&y, a to za spraw' Tego, który Ciebie wyprowadzi& jako %wiat&o nasze; który, $eby si! narodzi( z Ciebie,
sprawi&, $e dzisiaj si! zrodzi&a%. Któremu chwa&a na wieki wieków. Amen”. (M&' ewangeliczny..., s. 158).
Pie%": “Ozdobo Padewska...” i uca&owanie relikwii.
 
Mieczys&aw Wit OFMConv
 
 
#W. ANTONI - WIERNY S"UGO #W. FRANCISZKA
 
Wprowadzenie do mszy %wi!tej
"Je%li cudów szukasz, id) do Antoniego, wszelkich &ask dowody odbierzesz od niego". Z tymi s&owami na ustach
przychodzimy z pro%bami do %w. Antoniego Padewskiego, wielkiego naszego or!downika u Boga. On jako
niestrudzony g&osiciel Ewangelii i aposto& pokoju jest wsparciem na z&e i dobre chwile. On uczy nas jak realizowa(
ewangeliczne wezwanie do %wi!to%ci. Z t' sam' gorliwo%ci' uwielbiajmy Boga i stawajmy si! g&osicielami prawdy i
mi&o%ci, tak jak %w. Antoni.
Homilia
Drodzy Bracia i Siostry!
Umi&owanie Chrystusa i Jego Ewangelii, umi&owanie Ko%cio&a i cz&owieka, przyprowadzi&o Synów Biedaczyny z
Asy$u na nasze polskie ziemie, aby tu odczytywa( znaki czasu i budowa( cywilizacj! mi&o%ci zgodnie z wezwaniem
%w. Paw&a: "B'd)cie wi!c na%ladowcami Boga, jako dzieci umi&owane i post!pujcie drog' mi&o%ci, bo Chrystus was
umi&owa& i samego siebie wyda za was " (Ef 3, 1-2) - s' to s&owa papie$a Jana Paw&a II do polskich franciszkanów
wyg&oszone z okazji jubileuszu 750-lecia przybycia franciszkanów do Polski.
Nie bez powodu papie$ wypowiedzia& takie s&owa o franciszkanach, którzy id'c przez %wiat buduj' Królestwo Bo$e
w sercach ludzi i nios' pokój i dobro. Pokrzepieni przyk&adem %w. Franciszka staraj' si! na%ladowa( Chrystusa i
uczy( wszystkich doko&a prawdziwej mi&o%ci do Niego.
#w. Franciszek zawsze chcia& by( cz&owiekiem doskona&ym, bo takim by& Chrystus, jak to mia& w zwyczaju mawia(. I
rzeczywi%cie uda&o mu si! to osi'gn'(. Teraz czcimy go jako %wi!tego, który nie tylko jest wzorem do
na%ladowania, ale jest szczególnie tym, który wstawia si! za nami u Boga i wyprasza nam u Niego &aski.
Potwierdzeniem tego, $e droga %wi!tego Biedaczyny z Asy$u by&a dobra, jest ca&y szereg %wi!tych franciszka"skich,
którzy wybrali t! drog! i brali z niego wzór w d'$eniu do doskona&o%ci, których zreszt' czcimy dzisiaj na o&tarzach.
W%ród nich jedno z pierwszych miejsc - je$eli w ogóle mo$na tak mówi( o %wi!tych - zajmuje %w. Antoni Padewski,
którego dzisiaj w szczególny sposób czcimy.
Idea $ycia zainicjowana przez %w. Franciszka porywa&a wielu m&odych ludzi i wci'$ porywa. Przepojona ch!ci'
doskona&ego na%ladowania Chrystusa przykuwa&a uwag! uczonych i nieuczonych, rycerzy i w&ócz!gów, kardyna&ów i
biskupów, bogatych i biednych. Nic dziwnego, $e równie$ Antoni zafascynowa& si! tym sposobem $ycia, o czym
%wiadcz' same okoliczno%ci jego wst'pienia do franciszkanów. Nape&niony odwag' pierwszych m!czenników
franciszka"skich, postanowi& podj'( tak' sam' drog! $ycia, mimo $e ju$ d&ugi czas przebywa& w klasztorze
augustianów.
Cho( franciszka"ska droga nie by&a &atwa, to jednak pozwoli&a mu wznie%( si! na wy$yny doskona&o%ci. Ponad
dziesi!cioletnie wychowanie u augustianów da&o %w. Antoniemu gruntowne religijne i naukowe wykszta&cenie.
Jednak to teologiczne wykszta&cenie wcale nie przeszkodzi&o mu sta( si! prostym i ubogim cz&owiekiem. Wr!cz
przeciwnie, pozwoli&o musta( si! pierwszym, który potrafi& &'czy( ludow' prostot! i porywaj'c' wymow!. To z kolei
uczyni&o Antoniego najwi!kszym kaznodziej' zakonu franciszkanów, przez co zjednywa& sobie rzesze s&uchaczy,
którzy nie tylko go s&uchali, ale jego s&owa zamieniali w czyn.
Sta& si! wi!c, Antoni, obro"c' Chrystusa, a takich potrzeba by&o w ówczesnym %wiecie, gdzie szerzy&y si! ró$ne
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herezje, cho( pocz'tkowo, nawet nie my%la&, $e kaznodziejstwo stanie si! jego g&ównym zaj!ciem. Nak&onili go do
tego wspó&bracia (za zgod' %w. Franciszka), widz'c jego zdolno%ci i wykszta&cenie.
B!d'c znakomitym kaznodziej' Antoni nie musia& szuka( $adnej broni. Jego broni' by&a %wi!to%( i dobry przyk&ad.
W tych w&a%nie cechach, chyba najlepiej uwydatnia si! fakt, $e Antoni bardzo sumiennie i dok&adnie realizowa& idee
%w. Franciszka w swoim $yciu. Zreszt' sam Franciszek jasno wyra$a& swoj' aprobat! i swoje pozytywne opinie na
temat Antoniego, czy to nazywaj'c go "swoim biskupem", czy pozwalaj'c mu zaj'( si! nauk', gdy$ by& pe&en
uznania dla jego apostolskiej dzia&alno%ci.
Ju$ do ko"ca $ycia, Antoni gorliwie broni& wiary i Chrystusa. Przy tym nigdy nie zatraci& ducha franciszka"skiego,
który wyra$a& si! przede wszystkim w na%ladowaniu Chrystusa i post!powaniu na wzór %w. Franciszka. Ta droga
przynios&a Antoniemu laur %wi!to%ci i uczyni&a go chyba jednym z najbardziej znanych %wi!tych w Ko%ciele
katolickim. Mo$na by nawet pokusi( si! o stwierdzenie, $e ucze" przerós& mistrza. Jednak tutaj jasno trzeba
powiedzie(, $e Antoni by& zawsze wiernym s&ug' %w. Franciszka i to go doprowadzi&o na wy$yny doskona&o%ci.
W tej %wi!to%ci i doskona&o%ci #wi!tego z Padwy mamy udzia& i my, którzy przychodzimy prosi( go o
wstawiennictwo. On jako %wiadek Ewangelii i pos&aniec pokoju wys&uchuje naszych modlitw i zanosi je przed tron
Najwy$szego, a przez swój przyk&ad pomaga nam wzrasta( w wierze; zachowywa( pokój i pogod! ducha; przynosi
nam ulg! w chorobie i cierpieniu, w niedoli i samotno%ci; ochrania nas i podtrzymuje w trudach codziennego $ycia.
Jako wierny syn %w. Franciszka ukazuje nam drog! prawdziwej doskona&o%ci, któr' mo$na jedynie osi'gn'( przez
prawdziwe na%ladowanie Jezusa Chrystusa - naszego Mistrza. Amen.
Modlitwa wiernych
Bóg nape&nia rado%ci' wszystkich, którzy w Nim pok&adaj' nadziej!, a przez or!downictwo %wi!tych wys&uchuje
naszych pró%b. Zanie%my wi!c do Niego nasze ufne b&agania, prosz'c o ich spe&nienie przez wstawiennictwo %w.
Antoniego Padewskiego:
1. Módlmy si! za g&osicieli Ewangelii, aby zawsze byli wiernymi szafarzami tajemnic Królestwa Bo$ego na wzór %w.
Antoniego.
2. Módlmy si! o pokój na ca&ym %wiecie, aby wszyscy zaznali mi&o%ci i wzajemnego poszanowania w $yciu
doczesnym. 3. Módlmy si! za chorych, cierpi'cych, ubogich i pokrzywdzonych, aby za wstawiennictwem %w.
Antoniego otrzymali upragnione &aski.
4. Módlmy si! za duchowych synów i córki %w. Franciszka, aby zawsze potrafili by( jego wiernymi s&ugami i
na%ladowcami.
5. Módlmy si! za zmar&ych, aby or!downictwo %w. Antoniego wyjedna&o im udzia& w $yciu wiecznym.
6. Módlmy si! za nas samych, aby%my na wzór %w. Antoniego stawali si! niestrudzonymi g&osicielami Ewangelii i
aposto&ami pokoju.
Wszechmog'cy i Wieczny Bo$e, przyjmij &askawie nasze pro%by i spraw, aby%my Ci! zawsze szczerym sercem
kochali. Przez Chrystusa Pana naszego.
Nabo$e"stwo
Je%li  cudów szukasz - pie%"
#w. Antoni, wierny s&ugo %w. Franciszka, niez&omny krzewicielu wiary, doktorze ewangeliczny, apostole pokoju,
przychodzimy do ciebie pe&ni ufno%ci, $e wstawisz si! za nami u Boga Wszechmog'cego i wyjednasz nam &aski, o
które prosimy. Ty nie opuszczasz nikogo w potrzebie, dowodem na to s' liczne cuda zdzia&ane za twoj' przyczyn'.
Módl si! za nami i dzisiaj, a twoje or!downictwo niech nas uwolni od wszelkiego z&a i sprawi, $e b!dziemy wytrwali
w wierze i mi&o%ci:
Nast!puj' pro%by...
Po odczytaniu pró%b wspólny %piew - #w. Antoni patronie nasz - 3x.
Litania do %w. Antoniego.
Po litanii nast!puje modlitwa nowennowa:
#w. Franciszek mówi& do swoich braci: "Nauczajcie i g&o%cie wszystkim ludom powinno%( wychwalania Pana i Boga
$ywego i prawdziwego, aby ka$dej godziny i kiedy bij' dzwony, chwa&! i dzi!kczynienie oddawali mu wszyscy na
ca&e ziemi".
#w. Antoni pos&uszny tym s&owom w szczególny sposób g&osi& narodom prawd! ewangeliczn' i tym sposobem
nawróci& wielu. Niech jego wstawiennictwo wyjedna nam &aski, o które prosimy.
Módlmy si!:
Bo$e, Ojcze dobry i mi&osierny, który wybra&e% %w. Antoniego na %wiadka Ewangelii i pos&a"ca pokoju po%ród
Twego ludu, wys&uchaj modlitwy, z którymi zwracamy si! do Ciebie za jego po%rednictwem . U%wi!( ka$d' rodzin!,
pomó$ wzrasta( jej w wierze; zachowaj w niej jedno%(, pokój i pogod! ducha. B&ogos&aw naszym dzieciom,
ochraniaj m&odzie$. Przyjd) z pomoc' wszystkim do%wiadczanym przez chorob!, cierpienie i samotno%(. Podtrzymuj
nas w trudach codziennego $ycia, udzielaj'c nam Twojej mi&o%ci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
#piew - Si guaeris miracula - (prowadz'cy lub organista)
Uroczyste b&ogos&awie"stwo .
Kap&an: Bóg Wszechmog'cy i Wieczny, który ustanowi& %w. Antoniego aposto&em Swojego S&owa i Swojego
mi&osierdzia niech udzieli wam Swego b&ogos&awie"stwa.
Wszyscy: Amen.
Kap&an: Niech was uwolni od wszelkiego z&a i sprawi, $e staniecie si! mocni w wierze, rado%ni w nadziei i wytrwali
w mi&o%ci.
Wszyscy: Amen.
Kap&an: Niech za wstawiennictwem %w. Antoniego wys&ucha waszych modlitw teraz i zawsze, niech obdarzy wasze
dni swoim pokojem i niech was doprowadzi do szcz!%cia wiecznego. Wszyscy: Amen.
Kap&an: A na wszystkich was, którzy uczestniczycie w tym nabo$e"stwie niech zst'pi b&ogos&awie"stwo Boga



09-11-04 21:05m2

Strona 21 z 21http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/2.htm

Wszechmog'cego Ojca, i Syna i Ducha #wi!tego.
Wszyscy: Amen.
Uca&owanie relikwii %w. Antoniego przy %piewie pie%ni Ozdobo padewska.
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