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Modlitwy
do św. Antoniego
Święty Antoni, wielki nasz Patronie,
proszę Cię pokornie, abyś z wysokości
swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł
mi z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb,
ale wspomagaj mnie w moich troskach
i kłopotach. Twoi czciciele znają twe
skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed
złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym,
biednym i zakłopotanym. Z ufnością
błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował
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nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej.
Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną
pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty
wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz
najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza
i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.
Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie
wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy
zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Chwalebny święty Antoni, pozdrawiam
Cię jako dobrego sługę Chrystusa i szczególnego przyjaciela Boga. Ty tak bardzo
6

ukochałeś Boga podczas swego ziemskiego życia. Jego miłość była w Tobie
już od zarania Twego życia, gdy Stwórca
świata tchnął w Ciebie moc swego życia. Zostałeś wybrany, aby tulić w swych
ramionach Dziecię Jezus i serdeczną
troską ogarniać cały świat. Teraz jesteś
w niebie, uczestnicząc w Bożej chwale,
Jego potędze i doskonałości. Wejrzyj na
mnie łaskawie, gdy przychodzę do Ciebie w moich potrzebach.
Proszę o zdrowie dla mnie i dla wszystkich, których kocham. Amen.
Święty Antoni, powierzam Ci dzisiaj
wszystkie moje troski, pokusy i niepokoje. Postanawiam Cię czcić, naśladując
przykład Twego świętego życia.
Przybądź mi na pomoc, gdy muszę
stanąć twarzą w twarz z trudnościami
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i rozczarowaniami. Niech Twoje modlitwy i Twe wstawiennictwo wyjednają mi
łaskę u Boga.
Z Twoją pomocą będę mógł głębiej
zrozumieć, jak bardzo kocha mnie Bóg,
że jest zawsze ze mną, a szczególnie
w cierpieniu.
Potężny Patronie, wzorze czystości,
zwycięzco nad słabym ciałem, uproś dla
mnie i dla wszystkich modlących się do
Ciebie doskonałą czystość ciała, umysłu
i serca. Amen.
O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, Ty wybrałeś świętego Antoniego jako świadka
Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu. Wysłuchaj modlitwy, z którą
zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż
jej wzrastać w wierze, zachowaj w niej
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jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie
i samotność. Podtrzymuj nas w trudach
codziennego życia i udzielaj nam Twojej
miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu
Jezusa Chrystusa, Tyś dostąpił zaszczytu piastowania Go na rękach w postaci
Dzieciątka i dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie.
Przez twoje zasługi składam Bogu
dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi obdarzył moją duszę.
Dzisiaj na nowo obieram Ciebie za
mego patrona, orędownika i wiernego
ojca. Postanawiam Cię zawsze czcić
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i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją
opiekę i pomagaj mi we wszystkich czynnościach. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź
mi towarzyszem w drodze do wieczności,
obrońcą, orędownikiem i gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci.
Amen.
Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów
wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał,
gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za przyczyną Twoją swej pomocy
udzielił. Wspomnij, ilu kończących życie,
błądzących zbawienną radę, strapionych
pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie,
żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro,
w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień
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otrzymuje. Uciekam się więc do Ciebie
i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej
mej potrzebie ... (wymienić intencję). Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą,
gdy Pan Bóg, karząc mnie za grzechy
lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko
mnie nawiedził. Wejrzyj na moją nędzę
i trudne położenie, w jakim się znajduję.
O, wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby
i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich. Udziel mi pociechy,
wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił
zasługi, jaką przez należyte znoszenie
cierpień mogę uzyskać. Ufam, że mnie
wysłuchasz, lecz nie moja, ale Boża wola
niech się stanie. Amen.
Przedziwny, święty Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał
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wielkiego szczęścia, piastując na swych
rękach Chrystusa Pana pod postacią małej Dzieciny. Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem.
Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników, nie zważaj na brak moich zasług,
lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie, oraz na zbawienie mej
duszy. Dowodem mojej wdzięczności
niech będzie przyrzeczenie prowadzenia
życia zgodnego z zasadami Ewangelii
i poświęcenia się wspieraniu ubogich,
których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.
Chwalebny Cudotwórco, święty Antoni,
ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu dzięki za wszystkie
łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej Twoją troskli12

wą opiekę nade mną, pomagaj mi we
wszystkich czynnościach, zapisz sobie
moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których
szczególniej miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę ostateczną, abym mógł
wejść do nieba i uwielbiać razem z Tobą
miłosierdzie Boże. Amen.
Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma Świętego między ludźmi roznoszący, prawdziwa wszystkich
utrapionych ludzi ucieczko, skłoń, proszę, miłosierdzie najwyższego Pana, aby
moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne dziecięctwo Twoje.
Amen.
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W. Wybaw duszę i ciało z szatańskiej
przemocy.
Módlmy się:
Niech dopomoże ludowi Twemu...
O F I A R O WA N I E G O D Z I N E K
Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego,
Ojca, Syna i Ducha na wieki wiecznego,
Ofiarujęć, Antoni święty, te godziny –
Przyjmijże je łaskawie, uproś moje winy.
Chciej mi być osobliwszym przed Bogiem
patronem,
Wodzem, wspomożycielem, bym nie był
wzgardzonym.
Uproś łaski, niech Boga oglądam na wieki,
Broń przy śmierci, gdy będę zawierał powieki.
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Modlitwa dziękczynna
(przy składaniu ofiary dla ubogich)
Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich,
ty poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także moje prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga. Dziękuję
Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś
u miłosierdzia Bożego.
Przyjmij jako wyraz mojej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla
ubogich. Niech ten mój skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla
biednych.
Święty Antoni, wspieraj nas wszystkich swym potężnym wstawiennictwem
w naszych potrzebach duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia
i w chwili śmierci. Amen.
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