
ADORACJA PISANA Z MIŁOŚCI DO JEZUSA 
PRZEŻYWANA WRAZ ZE ŚWIĘTYM

ANTONIM 

Pieśń: Ukaż mi Panie Swą Twarz - 119

Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy- 28
 
Panie  Jezu,  stajemy  dziś  przed  Tobą  abyś 
mógł  popatrzeć  w  nasze  oczy.  Oczy  są 
zwierciadłem  duszy.  Panie,  jacy  my 
jesteśmy? Jakie są nasze serca? Czy zimne 
czy gorące a może jesteśmy najzwyczajniej 

w świecie „letni”? 
Panie uczyń nasze serca tu i  teraz  na tym spotkaniu gorącymi, 
spraw, aby nasze dusze płonęły Twoją miłością, a przez to abyśmy 
mogli  darzyć  szczerym uczuciem naszych braci  i  nasze  siostry. 
Jezu „uczyń serca nasze według serca Twego.”
Panie Ty sam mówisz do nas: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto 
posłyszy mój głos i  drzwi otworzy wejdę do niego i  będę z nim 
wieczerzał a On ze mną.” Jezu otwieramy dziś nasze dusze i serca 
spojrzyj w nie głęboko swoim wzrokiem pełnym miłości i  zalecz
w nas wszystko to, co potrzebuje uzdrowienia, przemień wszystko 
to,  co  potrzebuje  w  nas  przemienienia  i  uświęć  nas  swoją 
Świętością. 

Dziś  Panie  w  wielkiej  radości  dałeś  nam  na  to  spotkanie 
niezwykłego  patrona.  Pokorny  nasz  Ojcze  Święty  Antoni 
zapraszamy  Cię  najpiękniej  jak  tylko  potrafimy  tutaj  do  tego 
Kościółka, a przede wszystkim zapraszamy Cię do naszych serc. 
Przyjdź i razem z Maryją Matką Miłosiernej Miłości pomódl się nad 
naszymi sercami abyśmy mogli się stać gorącymi dla Jezusa. 

Prosimy  Cię  Duchu  Święty  przyjdź,  duszo  naszych  dusz,  zstąp
na nas i  spraw abyśmy byli  tak otwarci  jak małe dzieci,  spraw 
abyśmy stali się świątyniami Twoimi. Przyjdź Duchu Święty…

Pieśń: Proszę Cię Duchu przyjdź 
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Święty Antoni Padewski urodził się w Lizbonie 15 sierpnia 1195 roku 

w  Święto  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny.  Otrzymał
na chrzcie imię Ferdynand. Ojciec Ferdynanda Marcin Vicencio 
de Bulhoes (Buglioni) był rycerzem króla Alfonsa II Portugalskiego. 
Matka Maria Teresa Taveira pochodziła również ze szlacheckiego 
rodu.  Rodzice  dawali  mu  od  najmłodszych  lat  bardzo  dobry 
przykład. Uczył się w Lizbonie w szkole przykatedralnej. Jako syn 
rycerza  zdobywał  także  sztukę  jazdy  konnej,  szermierki, 
polowania.  Kiedyś  oświadczył  ojcu,  który  chciał  by  został 
rycerzem tak jak on. "Pragnę być rycerzem Chrystusa, giermkiem 
Matki Bożej, obrońcą ubogich i Ewangelii". Dzięki interwencji matki 
otrzymał  błogosławieństwo  ojca.  Ojciec  powiedział:  "Nie 
sprzeciwiam się twojemu wyborowi, a w twojej stanowczej decyzji 
dostrzegam dumę rodu Buglione. Będziesz godny naszej rodziny
i chociaż zawiodłeś moje nadzieje, nie mogę sprzeciwiać się woli 
Boga. Błogosławię ci, mój synu. Idź w pokoju". W 1210 roku mając 
15 lat  Ferdynand wstępuje do klasztoru Kanoników Regularnych 
Świętego Augustyna w Lizbonie. 

Panie  Jezu  Ty  powołałeś  Świętego  Antoniego  do  swojej 
szczególnej służby, powołałeś go na kapłana a przede wszystkim 
na swojego wielkiego świętego. Panie Jezu i  Ty powołujesz dziś 
nas  do  swojej  szczególnej  służby,  powołujesz  nas
do Świętości.  Twoim pragnieniem jest,  aby każda i  każdy z nas 
został świętym i to wielkim świętym. Jezu spraw byśmy my, którzy 
sami  z  siebie  nic  nie  możemy stali  się  świętymi,  tak  jak  został 
świętym nasz Antoni. Jezu uzdolnij nas do tego, bo świętość jest 
osiągalna  dla  każdego  wystarczy  tylko  chcieć…  Pytanie  jest 
dzisiaj  tylko jedno: czy ty chcesz być świętym, wielkim świętym 
Jezusa  Chrystusa?  –  odpowiedz  sobie  na  to  pytanie
w swoim sercu…
  
Pieśń: Oto ja poślij mnie - 160

Młody nowicjusz pilnie studiował teologię i  Pismo Święte.  Jeden
z  biografów  napisał  o  nim:  „Nie  przestawał  on  czytać  Pisma 
Świętego, dniem i nocą, o ile mu na to pozwalał porządek zajęć”. 
W klasztorze brat Frdynand był furtianem i nie mógł uczestniczyć
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w nabożeństwach, było to możliwe jedynie duchowo. Śledził On 
przebieg Mszy Świętej w myśli i padał na kolana, słysząc dźwięk 
dzwonka sygnalizującego moment Podniesienia. Kronikarze pisali, 
że mury „otwierały się” przed nim – znajdował  się on wówczas 
jednocześnie  na  furcie  i  w  kaplicy;  słyszał  czytania  i  śpiewy. 
Człowiek,  który  pewnego  dnia  był  świadkiem  tego  cudu,
po  „rozstąpieniu  się  murów”  na  własne  oczy  zobaczył  Hostię
w rękach kapłana.

Panie  Jezu  ileż  ten  młody  zakonnik  miał 
wiary i gorliwości.  Panie, dlaczego my tak 
często  wątpimy,  że  takie  cuda  mogą 
przytrafić  się  właśnie  nam.   Panie 
zapraszasz nas do świętości tak jak kiedyś 
zaprosiłeś do świętości właśnie Antoniego. 
Jezu  prosimy  napełnij  nasze  ręce  wiarą, 
która  góry  przenosi,  dotknij  nas  darem 
gorliwości  i  wlej  wielkie  pragnienie 
nieustannego  czytania  Pisma  Świętego. 
Nie  da  się  być  Bożym  przyjacielem,  nie 

wiedząc, co On mówi. Nie można Go kochać, jeżeli  się Go nie 
pozna, a nie można Go znać, o ile nie zna się Jego Słowa (...) 
Dawid wyznał:  "O, jak kocham Twoje prawo! Medytuję nad nim 
całymi  dniami"  oraz  "Twoje  słowa bez  przerwy  wypełniają  mój 
umysł. Nie mogę przestać o nich myśleć." Jezu daj nam wielki dar 
rozważania nieustannie Twojego Słowa.

Pieśń: Wierzę, że droga którą idę - 465

W  1220  roku  mając  dwadzieścia  pięć  lat  Ferdynand  został 
wyświęcony na kapłana. Pewnego dnia odprawiając Mszę Świętą, 
Ferdynand miał wizję: „Czyjaś dusza, pod postacią olśniewającej 
gwiazdy  znosiła  się  po  nieboskłonie  na  świetlanym  obłoku. 
Ferdynand rozpoznał w niej duszę franciszkanina”. 
Wieść o Świętym Franciszku z Asyżu i jego towarzyszach dotarła 
do  uszu  młodego  kapłana,  który  był  urzeczony  ich  duchem 
dziecięctwa  Bożego,  pokorą  i  całkowitym  ubóstwem;  żyli  oni 
wyłącznie  z  jałmużny,  pozbawieni  wszelkiego  komfortu, 
nauczając zarówno w kościołach jak i poza nimi. Tak jak ich mistrz 
pozdrawiali się wzajemnie słowami: „Pokój i dobro”. 
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Ferdynanda  pociągała  duchowość  franciszkańska.  Święty 
Franciszek mawiał: „Miłość nie jest kochana” i pod natchnieniem 
tych  słów  wysłał  On  pięciu  swoich  braci  do  Maroka,  aby 
ewangelizowali  muzułmanów.  Kilka  miesięcy  później  dotarła 
straszna  wiadomość,  że  ów  franciszkańscy  misjonarze  zostali 
zamordowani.  Po  tym  wydarzeniu,  które  wstrząsnęło 
Ferdynandem, postanowił on porzucić spokojne życie i przywdział 
habit  franciszkański  wówczas  też  zmienił  imię na Antoni.  Święty 
chciał wyjechać do Maroka, by głosić tam dobrą nowinę a jeśli to 
będzie  konieczne by  ponieść  śmierć  męczeńską jednak  to  nie 
było wolą Pana Boga.

Panie  Jezu  Ty  diametralnie  zmieniłeś  spokojne,  ustabilizowane 
życie Świętego Antoniego. Jakże często i czynisz tak z nami. On 
przyjął Twoją wolę i sam się na nią zgodził – a czy my zgadzamy 
się na to, co nam dajesz? Pewnie i dziś w tej świątyni jest ktoś, kto 
stracił pracę, lub kto jej nie ma, może jest ktoś, kto jest poważnie 
chory, może jest ktoś, komu zawalił się po ludzku cały świat, ktoś, 
kto czuje się nie kochany i nie potrzebny. Ileż takich ludzi jest tu 
dziś, ale Jezus ma dla was wspaniałe lekarstwo na każdy rodzaj 
bólu – to jest Jego MIŁOŚĆ. „Nie bój się mała trzódko albowiem 
spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo niebieskie” – 
mówi Pismo. Jezus jest miłością i sensem każdej sytuacji naszego 
życia – podziękuj dziś Panu za tą sytuację, która najbardziej Cię 
absorbuje, której nie umiesz przyjąć i pamiętaj, co mówi Pan: „Bo 
góry mogą ustąpić i  pagórki  się zachwiać, ale miłość moja nie 
odstąpi od Ciebie”.

(chwila ciszy)

Pieśń: Bo góry mogą ustąpić - 464

Święty Antoni ze swoim towarzyszem bratem Filipem, znaleźli  się 
na kapitule w Asyżu. Następnie Święty został wysłany do Romanii 
gdzie codziennie odprawiał  Mszę Świętą dla swoich współbraci
i wykonywał najpodlejsze prace. Pewnego dnia podczas święceń 
w  Forli  został  ujawniony  wielki  dar  Świętego  Antoniego,  który 
został  wyznaczony  do  powiedzenia  kazania.  Wszyscy  myśleli,
że  zakonnik  się  skompromituje  a  tu  ku  ich  zdziwieniu  święty: 
„rozpoczął mówić z prostotą a w miarę rozwijania tematu,  jego 
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głos  przybierał  na  sile,  a  w  trakcie 
przedstawiania  doktryn  mistycznych  stał 
się  tak  donośny,
że  napełnił  słuchaczy  najwyższym 
podziwem”.  Dowiedziawszy  się  o  tym 
święty  Franciszek  wystosował  do  brata 
Antoniego  list,  w  którym  napisał:  „Do 
brata  Antoniego,  mojego  Biskupa. 
Uważam, że powinieneś wykładać świętą 
teologię  naszym  braciom.  Jak  jest  to 
jednak  napisane  w  regule,  czuwaj  nad 
tym, aby Duch i modlitwa nie zgasły w ich 

sercach”.

Panie  Jezu  Ty  sprawiasz,  że  człowiek  pokorny  zawsze  zostaje 
wywyższony  i  wyniesiony  w  Twojej  Chwale.  Panie  obdarz  nas
w czasie modlitwy tą Litanią do Świętego Antoniego prawdziwą 
pokorą i cichością serc.

Litania do świętego 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,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za 
nami.
Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
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Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, proroku swoich czasów,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, pociecho strapionych,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłośniku pokory,
Święty Antoni, krysztale czystości,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, przedziwny w mądrości,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze 
mieszkało, przyczyń się za nami.
Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich 
rękach,
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało 
z jego pożądliwościami,
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym 
namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem razem z Nim mogli żyć 
na wieki,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu 
ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli 
wieczne szczęście,
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Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył 
całej prawdy,
Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,
Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,
Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,
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.

W. Módl się za nami, święty Antoni.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim 
z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna 
ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy 
wprowadzali  w życie wskazania Ewangelii  i  doświadczyli  Twego 
miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Przytul mnie Jezu

Pod koniec 1224 roku, Święty Franciszek uznał, że nadeszła pora, 
by  powierzyć  bratu  Antoniemu  ważną  misję  nawrócenia 
południowej Francji, w której szerzyła się herezja katarów. Święty 
Antoni bronił prawdziwej wiary tak przekonywująco, że nazywano 
go „młotem dla heretyków”. 

Pewnego  dnia  Świętemu  Antoniemu,  jako  Wykładowcy 
Uniwersytetu  zniknęły  notatki,  a  jednocześnie  dowiedział  się,
że pewien nowicjusz tej nocy opuścił klasztor. Później okazało się, 
że  młody  braciszek  chciał  otrzymać  rozgłos  pisząc  pracę
na  podstawie  notatek  Świętego  opatrując  je  swoim  imieniem. 
Antoni natychmiast rozpoznał w tym dzieło szatana, pogrążył się 
w  modlitwie  i  rozkazał  szatanowi  oddać  notatki.  Ten  posłuszny 
nakazowi  świętego  wyruszył  z  siekierą  w  ręku  na  spotkanie 
nowicjuszowi.  Gdy  uciekinier  zmierzał  właśnie  przeprawić  się 
przez  most,  diabeł  grożąc mu zabiciem i  wrzuceniem do rzeki, 
zmusił  go  do  natychmiastowego  odniesienia  Bratu  Antoniemu 
skradzionych zapisków. Nowicjusz pobiegł do klasztoru , poprosił 
o  przebaczenie  swojego  postępku  i  został  wzorowym 
zakonnikiem.  Ten  epizod  przysporzył  Antoniemu  reputacji 
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świętego,  którego  charyzmatem  jest  odnajdywanie  rzeczy 
zagubionych. 

Panie Jezu dziś my możemy śmiało powiedzieć, że największym 
cudem Świętego Antoniego było znalezienie grupki ludzi – owej 
trzódki  - i przyprowadzenie jej tutaj na to spotkanie. Święty Antoni 
dziękujemy Ci,  że  znalazłeś  nas  dziś  i  przyprowadziłeś  abyśmy 
mogąc wpatrywać się  w Jezusa mogli  uwielbiać  Go i  kochać. 
Najdroższy  Panie  uwielbiamy  Cię  za  wszystkie  cuda,  które 
dokonujesz w naszych sercach.

Pieśń: Uwielbiam Imię Twoje Panie - 60

Święty Antoni dokonał wielu cudów i wiele dusz nawrócił. Kiedyś 
chciał  nauczać w kościele,  nikt  jednak nie przyszedł.  Wówczas 
święty powiadomił mieszkańców, że ci, którzy następnej niedzieli 
zechcą  przyjść  na  plażę,  zobaczą  cuda.  W  oznaczonym  dniu 
zebrał się tłum ciekawskich. Nie zważając na nich, Antoni zwrócił 
się twarzą ku morzu i stając w wodzie, zaczął przemawiać do ryb: 
„Wy  ryby  tego  morza,  posłuchajcie  Słowa  Bożego,  którym 
wzgardzili  heretycy…”  Na  te  słowa,  ławice  ryb  zaczęły 
podpływać  ku  Świętemu,  z  najmniejszymi  rybkami  na  czele
i  najdorodniejszymi  na  końcu,  a  podnosząc  głowy,  wszystkie 
zdawały  się  uważnie  słuchać  Bożego  słowa.  Ich  liczba  ciągle 
wzrastała.  Swoje  kazanie  zakończył  słowami:  „Niech  będzie 
błogosławiony Bóg przedwieczny, gdyż ryby oddają mu chwałę 
lepiej, niż heretycy”. Tłum, który znacznie się powiększał, na widok 
tego cudu padł na kolana. Wówczas Antoni pobłogosławił ryby
i odesłał je.

Panie dziś to my jesteśmy owymi rybami, wśród nas są maleńkie 
rybki i większe i wszystkich nas chcesz posłać dając dar wielkiej 
ewangelizacji w świat. To my młodzi tego kraju, jako młodzi świata 
mamy  pójść  i  ewangelizować  innych  mówiąc  innym  ludziom
o twojej  niezgłębionej  miłości.  Panie  Jezu dziś  prosimy Cię  daj 
nam  dar  takiej  miłości  i  ewangelizacji,  aby  na  nasze  słowa 
nawracały się serca owych „światowych heretyków”. Panie niech 
tak  się  stanie  dla  Twojej  chwały,  abyś  mógł  być  uwielbiony
w każdym ludzkim sercu .

Pieśń: Nie bój się – wypłyń na głębię - 168
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Święty  Antoni  13  czerwca  wyczerpany  życiem  i  rozmaitymi 
umartwieniami odszedł do Pana. Przeżył zaledwie 36 lat. 30 maja 
1232 roku został ogłoszony świętym. 

Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Antoniego 
(będziemy powtarzać)

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
Który wybrałeś Świętego Antoniego, jako świadka Ewangelii

I posłańca pokoju pośród Twego ludu, 
Wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie.

Uświęć każdą rodzinę, 
pomórz jej wzrastać w wierze;

zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj nas młodych.

Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym
Przez chorobę, cierpienie i samotność.

Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia,
Udzielając nam Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Pieśń: Kocham Ciebie Jezu - 30

Panie  Jezu  uwielbiamy  Cię  za  wszystko,
co nam dzisiaj dałeś, uwielbiamy Cię za to, że 
obdarzasz nas swoja bezgraniczną miłością. 
Święty Antoni stań się od dziś naszym wielkim 
orędownikiem,  bądź  stróżem  naszych  serc  – 
abyśmy zawsze byli  dla Jezusa płomiennego 
ducha, abyśmy zawsze byli „gorącymi”. 

Jezu my nic z siebie nie możemy uczynić – prosimy udziel nam 
swojej łaski abyśmy mogli stać się Wielkimi Świętymi dla Ciebie, 
przez Ciebie i z Tobą. Jezu prosimy błogosław nas i poślij nas na 
ocean  świata  abyśmy  byli  łowiącymi  innych  w  sieci  Twojej 
miłości.

Pieśń: Dzięki Ci składamy o Panie, Panie nasz - 67
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