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NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 
 
1. Pieśń do św. Antoniego, np.: Jeżeli cudów szukasz... 
 

2. Modlitwa. 
 

     O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym 
przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie  
z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym 
uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, 
uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą 
zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, 
której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc  
i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić...  
 

(chwila cichej modlitwy). 
 

3. Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego... 
 

4. Modlitwa na poszczególne dni nowenny. 
 

Na pierwszy dzień nowenny 
 

     O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie 
poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś 
wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie 
przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa 
natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty. 
 

Na drugi dzień nowenny 
 

     O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem 
"męczennika pragnienia" - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie 
samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej 
woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności 
przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.  
 

Na trzeci dzień nowenny 
 

     O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś 
się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się 
umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój 
Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha 
pokuty.  

 

Na czwarty dzień nowenny 
 
 

     O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia 
we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed 
Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia  
a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym 
gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory, 
a znienawidzenia szatańskiej pychy.  
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Na piąty dzień nowenny 
     O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość  
w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem 
prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt  
i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek 
obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od 
Boga dar cierpliwości. 
 

Na szósty dzień nowenny 
     O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim 
jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom 
Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej 
duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi 
okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą 
niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe 
znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać. 
 

Na siódmy dzień nowenny 
     O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych 
wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś 
piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą 
szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem  
w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.  
 

Na ósmy dzień nowenny 
     O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad 
zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które 
śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom 
dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się 
poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię 
usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj 
mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je 
tym więcej, im niżej upadłem. 
 

Na dziewiąty dzień nowenny 
     O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak 
szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na 
ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią 
zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym 
cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, 
chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój 
Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci 
Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi  
u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął 
chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen. 
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5. Litania do św. Antoniego lub Responsorium. 
 

Litania do św. Antoniego 
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże,                                                                  - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże,                                               - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże,                                                                  - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco jedyny Boże,                                                      - zmiłuj się nad nami. 
Święty Antoni Padewski,                                                             - módl się za nami. 
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,         - módl się za nami. 
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,                                 - módl się za nami. 
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,                  - módl się za nami. 
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,                                      - módl się za nami. 
Święty Antoni, perło ubóstwa,                                                     - módl się za nami. 
Święty Antoni, lilio czystości,                                                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,                                      - módl się za nami. 
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,                                   - módl się za nami. 
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,                                 - módl się za nami. 
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,                                         - módl się za nami. 
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,                                                - módl się za nami. 
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,                        - módl się za nami. 
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,                                   - módl się za nami. 
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,                                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, bojowniku wiary,                                                   - módl się za nami. 
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,                                            - módl się za nami. 
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,                        - módl się za nami. 
Święty Antoni, nawracający grzeszników,                                 - módl się za nami. 
Święty Antoni, pogromco występków,                                        - módl się za nami. 
Święty Antoni, aniele pokoju,                                                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, zwycięzco serc,                                                    - módl się za nami. 
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,                                       - módl się za nami. 
Święty Antoni, postrachu złych duchów,                                   - módl się za nami. 
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,                                   - módl się za nami. 
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,                         - módl się za nami. 
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,                                      - módl się za nami. 
Święty Antoni, święty całego świata,                                      - módl się za nami. 
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,                            - módl się za nami. 
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,                               - módl się za nami. 
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku,                          - módl się za nami. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami! 
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K.: Módl się za nami święty Antoni. 
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 

     Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie 
przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna  
i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi 
uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
 

6. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
 

Adoracja w ciszy. 
 

Błogosławieństwo. 
 

7. Na zakończenie pieśń do św. Antoniego. 
 



 5

MODLITWY (do wyboru) 
 

RESPONSORIUM DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 
 

K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.: Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, Z rąk i nóg pojmanych okowy 
spadają. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.: Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, Zguby się wracają za ufnym 
westchnieniem. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.:W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy, I w każdym nieszczęściu na ratunek 
spieszy. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.: Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą, I z jego ziomkami sławę jego głoszą. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.: Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, chwała za tę władzę, daną Antoniemu. 
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni. 
K.: Weź nas w opiekę, święty Antoni. 
W.: Niech nas twa prośba od złego ochroni. 
      Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego przedziwnym 
pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi 
jego pokornie majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać 
mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

W.: Amen. 
 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA 
 

     Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym  
i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, 
przyjmij jako wyraz naszej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. 
Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. 
Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem  
w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie  
w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen. 
 
     Święty Antoni Padewski dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie mi wyprosiłeś  
u miłosiernego Boga. 
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PIEŚNI 
 

Jeżeli szukasz cudów 
 
 

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego, * Spojrzyj na cały okrąg świata tego. * Doznasz, 
jak słynie w każdej krainie, * I ciebie Jego ratunek nie minie. * O święty Antoni!  
O święty Antoni! * Niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni, Twoja prośba 
broni.  

 

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary, * Znikną sprzed oczu okropne poczwary; *  
O, Antoniego, we dnie i w nocy * Nie przestań prosić przemożnej pomocy. * 
O święty Antoni...  

 

3. Jeśli kto w kniei daleko zabłądzi, * Święty Antoni w tym razie nie rządzi; * 
Tak o nim radzi, iż go nie zdradzi, * Łatwo na drogę prostą wyprowadzi. * 
 O, święty Antoni...  

 

4. Jeżeli na cię gwałtem nacierają, * Kłopot i troski trapić nie przestają; *  
Wszak z każdej strony jest doświadczony * Ten pocieszyciel, Antoni wsławiony. *  
O święty Antoni...  

 

5. Jeżeli czarci na twą zgubę godzą, * Nęcąc do grzechu, od cnoty odwodzą; * 
Pierzchnie tyrański najazd szatański, * Gdy im Antoni pokaże krzyż Pański. *  
O święty Antoni...  

 

6. Jeżeli ci twarz trąd oszpeci całą, * Do Antoniego wołaj poufale; * A to się ziści, iż 
cię oczyści, * Świadkami tego będziem oczywiście, * O Święty Antoni...  

 

7. Jeżeliś z nagła śmiertelnie zachorzał, * Byleś miłością Antoniego gorzał * Wstaniesz 
tak zdrowy, jakobyś głowy * Boleśnie nie znał, wszak to cud nie nowy. * O święty 
Antoni...  

 

8. Jeżeli na cię wodne biją fale, * Poleć twe żagle Antoniemu wcale; * Liczne okręty,  
w morskie odmęty * Już pogrążone, ratował ten Święty. * O święty Antoni...  

 

9. Jeżeli Boga, skarb lub przyjaciela * Utracił; wszakże Antoni tak wiele * Zgub 
wynajduje, iż nie szkoduje, * Kto się Mu z młodszych, z starszych ofiaruje. *  
O święty Antoni...  

 

10. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony: * Proś Antoniego do Twojej obrony; * 
Zasadzek wiele zawstydzisz śmiele, * A On rozproszy twe nieprzyjaciele. *  
O święty Antoni...  

 

11. Z prawowiernego niech kto wzywa ludu, * Czy z tych którego nie doświadcza cudu. 
* Każdy kto głosi i że odnosi * Skutek łask Jego, gdy z ufnością prosi. *  
O święty Antoni...  

 

12. Gdy więc, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie, * Wspólnymi głosy wołamy do Ciebie: 
* Stawaj w obronie, w życiu i w zgonie, * Nie daj nam zginąć, o święty Patronie! *  
O święty Antoni...  

 

13. Niech chwała Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * 
Zawsze i ninie, na wieki słynie, * Jako w niebieskiej, tak w ziemskiej krainie. *  
O święty Antoni...  



 7

Święty Antoni, Cudotwórco Boży 
 
 

1. Święty Antoni, cudotwórco Boży, * Ja Ciebie wzywam, gdy serce się trwoży, * Gdy 
moją duszę tęsknota napadnie, * Kiedy grom pokus ciężki na nią spadnie.  

 

2. Kiedy do pracy jestem zniechęcony, * Gdy jestem smutny albo zrozpaczony, * 
Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie, * Ty się litujesz, dajesz posłuchanie.  

 

3. Gdy przyjdą myśli tak czarne jak mara, * Gdy w sercu, zda się, wygasła już wiara, * 
Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego, * Ty prosisz za nim Zbawcę łaskawego. 

 

4. I kiedy dla mnie nic nie ma uroku, * I gdy sam czuję się na każdym kroku, * Gdy 
przyjaciele już o mnie zapomną, * Ty nie zapomnisz, masz litość nade mną.  

 

5. Kiedy od ludzi serce już zranione, * Gdy z ich przyczyny ono zakrwawione, * Wtedy 
pociechy balsam w nie wlewasz, * Do przebaczenia bliźnim wzywasz.  

 

6. Więc Cię dziś błagam, o święty Patronie, * Niech znów miłością serce me zapłonie. 
* Niech mi się wszystko czarne nie wydaje, * Twój niech mi przykład przed oczyma 
staje.  

 

7. Ty bądź mi ojcem, bratem, przyjacielem, * Ty przewodnikiem i nauczycielem, * 
Niech się nie lękam; pewny Twej opieki, * Niech idę śmiało w świat Boży, daleki!  

 

8. Wszak co Ty zechcesz, to uprosić zdołasz, * Gdy do Dzieciątka Jezus o to wołasz; * 
Uproś więc spokój mej duszy znękanej, * Dodaj ochoty boleścią szarpanej.  

 

9. Wyproś pokorę, czystość sercu memu, * Niech się podoba zawsze Panu swemu, * 
Prowadź mnie drogą, co wiedzie do nieba, * Naucz, jak cierpieć i modlić się trzeba.  

 

10. A gdy już stanę u bramy wieczności, * Ty wtenczas wprowadź duszę do jasności, * 
A Bóg ją przyjmie jako własność swoją. * W niebie powiększy ona chwałę Twoją.  

 
Święty Antoni, z chlebem 
 
 

Refren: Święty Antoni, z chlebem dla biednych, naucz nas szukać Prawdy i Boga na dzień 
powszedni.  

 

1. W wielu pomyłkach i błędach, * Na życia zawisłych drogach,  
* Szukamy prawdy i piękna, * Dobroci ludzkiej u Boga.  

 

2. W prostocie stoisz przed nami * Z chlebem powszednim i wiarą,  
* Z Dzieciątkiem Bożym na ręku, * By dać Je tym, co szukają.  

 

3. Gdy zginę Bogu jak drachma, * Jak w ciernie splątana owca,  
* Pomóż mi drogę odnaleźć * Do mego Boga i Ojca.  
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Tryumfuj, niebo, z gościa tak zacnego 
 
 

1. Tryumfuj niebo, z gościa tak zacnego, * Że w poczet Świętych liczysz Antoniego. * 
Po wszystkim świecie niech słynie nowina, * Ii grzesznym dana pociecha jedyna.  

 
2. Piastunie wdzięczny Jezusa miłego, * Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego. *  

Po wszystkie wieki i w najdalsze strony, * Antoni święty, bądź błogosławiony.  
 
3. Ozdobą swoją hiszpańskie narody, * Patronem wszyscy, gdy doznają szkody,* 

Uznają Ciebie i w każdej potrzebie * Za Cudotwórcę poczytują w niebie.  
 
4. Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzony, * Kto tylko kładzie nadzieję w Antonim; * 

Niemocny, ślepy, niemy, trędowaty * Z weselem biorą zdrowie bez zapłaty.  
 
5. Utrapionemuś pocieszyciel stały * I tonącemu port jest poufały, *  

Poganin śmiało, jak do sprawcy swego, * Idzie żądając łaski Antoniego.  
 
6. Choroby ciężkie przez Cię ustępują, * Niesnaski koniec w jedności znajdują.*  

Padwa niech zezna z obywatelami * Sławna bez końca takimi cudami.  
 
7. W okowach więźnie i co desperują, * Starzy i młodzi, wszyscy pomoc czują; * 

Rzeczy stracone Ty ludziom znajdujesz, * Osobie żadnej nigdy nie brakujesz.  
 
8. Umarli wstają na głos Antoniego, * Bogacz łakomy z ognie piekielnego * 

Odpowiedź daje, o jak wielkie cudo! * Kaj że się, wstydź, światowa obłudo!  
 
9. Włoskie krainy i przyległe księstwa * Mają przez Ciebie pokój i zwycięstwa; *  

I nasza strona o to suplikuje, * Gdy Cię gotowym Patronem znajduje.  
 
 


