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MODLITWA DO DZIECIĄTKA PRASKIEGO  
PIEŚŃ  

Najsłodsze Dzieciątko, Tyś Król i nasz Bóg! 

Kornie upadamy do Twych świętych nóg: 

Dziecię Jezu , błogosław nam. 

I zaprowadź nas do niebios bram. 

Miłosierne oczka ku Twym sługom zwróć, Płomień 

Twej miłości w dusze nasze rzuć: Dziecię Jezu , 

błogosław nam. 

I zaprowadź nas do niebios bram. 

Za Twojej Matuchny możną przyczyną, 

Świat nawróć, niech dusze wiecznie nie giną: 

Dziecię Jezu , błogosław nam. 

I zaprowadź nas do niebios bram. 

W Boskim Sakramencie jesteś z nami wciąż,  

Serca nasze z Twym sercem Najświętszym zwiąż: 

Prowadź, prowadź nas do niebios bram,  

Byśmy wiecznie z Tobą żyli tam. 

 

 

POWITANIE 

 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

MODLITWA DO DZIECIĄTKA PRASKIEGO 
 

O Dziecię Jezu * przychodzimy do Ciebie z poręki Matki 

Najświętszej. * Błagamy Cię o pomoc w tej naszej potrzebie. * 

Wierzymy mocno, * że jako Bóg możesz nas wspomóc. * Mamy 

mocną nadzieję, * że udzielisz nam swej łaski. * Miłujemy Cię z 

całego serca i z całej duszy. * Serdecznie żałujemy za nasze 

grzechy, * i prosimy Cię o siłę, * byśmy mogli je przezwyciężyć. * 

Postanawiamy mocno już więcej Cię nie obrażać. * Wolimy raczej 

znosić wszystkie cierpienia aniżeli Cię zasmucić. * Odtąd 

pragniemy wiernie służyć Tobie. * Dla miłości Twojej, * o Boskie 

Dziecię, * będziemy kochać bliźniego swego jak siebie samego. * 

O Jezu, Wszechmocne Dzieciątko, * jeszcze raz prosimy Ciebie, * 

abyś przyszedł z pomocą w naszej obecnej potrzebie. * Udziel 

nam tej łaski, * byśmy na wieki posiadali Ciebie wraz z Maryją i 



 3 

Józefem, * i składamy Ci razem z Aniołami i Świętymi najgłębszy 

hołd czci i adoracji. Amen. 

 

NOWENNA DO DZIECIĄTKA PRASKIEGO I ŚWIĘTEGO 
ANTONIEGO 

 

Modlitwa na każdy dzień Nowenny 
 

Pozdrawiam Cię * Święty Antoni i cieszę się łaskami, * jakimi 

Bóg Cię obdarzył. W sposób szczególny wspominam te 

wydarzenia, * kiedy Boże Dziecię było w Twoich rękach. * O 

jak wielkie szczęście i radość wypełniały Twoje serce. * Przez 

ten przywilej i przez radość przebywania z Jezusem twarzą w 

twarz * błagam Cię o Święty Antoni byś mnie wspomagał w 

moich trudnościach * niepokojach i doświadczeniach.  

Wstawiaj się za mną * O Święty Antoni * usłysz i odpowiedz 

na moje błagania. * Polecaj Bogu moje prośby, * które Ci 

przedstawiam * w modlitwie. 

 

Pierwszy wtorek 
 

Rozważanie I – Wierność Bożemu powołaniu 
 

Każdy z nas otrzymał od Boga swoje powołanie. Przez chrzest 

zostaliśmy powołani do wiary. Jesteśmy powołani do swego stanu 

– do życia rodzinnego, do stanu kapłańskiego czy zakonnego, do 

określonego zawodu. Święty Antoni został powołany do służby 

Bożej w zakonie i do nauki. Wiernie wypełniał swoje powołanie.  

O życie z wiary, wierność powołaniu i o wierność w swoich zada-

niach życiowych – prosimy Cię, Panie. 

 
Módlmy się: 

Boże w Trójcy Jedyny, któryś przez Jezusa Chrystusa rzekł: Jeśli 

będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy..." – prosimy Cię przez 

wiarę sługi Twego Świętego Antoniego, daj nam wiarę mocną i 

stałą, powszechną i żywą, abyśmy wierząc – w Tobie całą ufność 

pokładali za życia, a po śmierci mogli oglądać Ciebie twarzą w 

twarz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Drugi wtorek 
 

Rozważanie II – Poddanie się woli Bożej 
 

Gdy święty Antoni zobaczył ciała pierwszych męczenników, 

współbraci świętego Franciszka, zapragnął udać się także na 

misje i – być może – oddać życie za wiarę. Bóg jednak inaczej 

pokierował jego życiem. Tę wolę Bożą nie tylko spełnił, ale spełnił 

ją w sposób doskonały i święty. 

Jakże nam trudno zgodzić się z wolą Bożą, gdy nie zgadza się 

ona z naszą wolą. 
 

Módlmy się:  

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś nas do prawdziwej wiary, 

prosimy Cię przez zasługi Twego wiernego sługi świętego Anto-

niego o łaskę, byśmy mogli żyć tak, jak wiara nakazuje, a tym 

samym wyznać przed światem, że Ty jesteś początkiem i końcem 

naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Trzeci wtorek 
 

Rozważanie III – Nasza ufność Bogu 
 

Całkowicie zawierzyć Bogu nie jest łatwo. Nie zawsze rozumiemy 

zarządzenia Boże i drogi Jego Opatrzności. Niekiedy zdaje się 

nam, że Bóg nas opuścił. Niekiedy uważamy, że sami lepiej 

urządzilibyśmy ten świat, na którym żyjemy. Wynika to z faktu, że 

człowiek mało wie, a o wszystkim jest gotów decydować.  

Święty Antoni odznaczał się głębokim zawierzeniem Bogu. Jemu 

z ufnością powierzył losy swego życia. 

Zaufaniem w Twoją Opatrzność – obdarz nas, Panie. 

 

Módlmy się: 

Obciążeni grzechami, Panie, lękamy się Twej sprawiedliwości i 

nie śmiemy sami zanieść naszych modlitw. Zwracamy się do Cie-

bie przez przyczynę świętego Antoniego, który tylu ludziom okazał 

swoją skuteczną pomoc, daj nam ufność bezgraniczną w Twoje 

miłosierdzie i odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Czwarty wtorek 
 

Rozważanie IV – Wyniosłość sprzeciwia się dobroci 
 

Kto jest przekonany o własnej wyższości nad innymi, nie będzie 

nigdy prawdziwie służył bliźniemu. Brak pokory jest wrogiem 

miłości bliźniego. Świetlanym przykładem prawdziwej pokory jest 

dla nas święty Antoni. Papież nadał mu tytuł doktora Kościoła za 

jego wybitne osiągnięcia naukowe. Sam Antoni nigdy nie 

wyróżniał się wśród braci. Pozostał zawsze skromny i innym 

usłużny. Gdyby miał poczucie własnej wyższości, zostałby 

uczonym, ale nie byłby umiłowanym świętym Antonim. A przecież 

za to właśnie, że jest dobry i święty, a nie za wiedzę, kochają go 

całe pokolenia wiernych. 

Uwolnij nas, Panie, od braku pokory. 

 

Módlmy się: 

Panie Boże, w którego ręku spoczywają nasze losy, prosimy Cię 

przez przyczynę sługi Twego świętego Antoniego, spraw to swoją 

łaską, aby oko Twej Opatrzności czuwało zawsze nad nami i 

miało w swej opiece naszą duszę i ciało, naszą dolę doczesną i 

wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Piąty wtorek 
 

Rozważanie V – Męczeństwo znoszenia cudzych wad 
 

Każdy człowiek ma jakieś wady. Współżycie z drugimi staje się 

niemożliwe, jeżeli – z jednej strony – nie staramy się naszych wad 

łagodzić, a – z drugiej strony – nie wybaczamy je innym. Święci 

posiadali tę umiejętność. Dlatego są dla nas przykładem. Jednak 

świętość to przede wszystkim trwanie w dobrym. Świętość 

domaga się wytrwałości. Nie jeden dzień, nawet nie jeden rok, ale 

zawsze mamy dobrze współżyć z drugimi. Szczególnie w 

rodzinach. Trwała umiejętność znoszenia cudzych wad jest 

świadectwem świętości. Uczmy się jej również od świętego 

Antoniego. 

Bóg kocha wszystkich ludzi, a przecież wszyscy mają jakieś wady.  

Naucz nas, Panie, umiejętności wybaczania. 
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Módlmy się: 

Boże, który wlałeś w nasze serca pragnienie miłości, daj nam 

przez miłość świętego Antoniego ku Tobie tę łaskę, byśmy wyzbyli 

się miłości ziemskiej, która nas od Ciebie oddala, a zapal nasze 

grzeszne serca takim ogniem miłości, byśmy mogli mówić ze 

świętym Franciszkiem: „Bóg mój i wszystko". Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 

 

Szósty wtorek 
 

Rozważanie VI – Stała łączność z Bogiem 
 

Bóg ubogaca łaską uświęcającą wiernych sobie i czystych na 

duszy. Ten nadprzyrodzony dar Boży jest znakiem miłości. 

Prawdziwa miłość jednak nigdy nie będzie chwilowa czy 

przejściowa. Prawdziwa miłość trwa tak długo, jak długo żyje 

człowiek i jak długo oddycha. Święci dają nam przykład ciągłego 

życia w łasce uświęcającej. Żyją w ciągłym kontakcie z Bogiem. 

Święty Antoni może się zapewne nazywać przyjacielem Boga, 

skoro Pan wyposażył go tak hojnie łaską pośrednictwa w ludzkich 

kłopotach i słabościach. Aż taki może być skutek nieprzerwanego 

życia w łasce uświęcającej! 

Jaki jest mój kontakt z Bogiem? Czy umiem żyć każdego dnia w 

łasce uświęcającej?  

 

Módlmy się: 

Boże w Trójcy Jedyny! My, którzy jesteśmy niegodni, aby 

podnieść nasze oczy ku Tobie, odważamy się prosić Cię przez 

przyczynę świętego Antoniego, byś nam dał łaskę dobrej 

modlitwy, którą chcemy Cię chwalić, dziękować, przebłagać i 

prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Siódmy wtorek 
 

Rozważanie VII – Prawdziwa miłość jest bezinteresowna 
 

Wielu ludzi kieruje się w życiu zasadą użyteczności. Gdy mają 

przystąpić do jakiegoś działania, pytają: co mi to da. Tymczasem 

prawdziwa miłość nie szuka własnej korzyści. Szuka natomiast 

dobra kochanej osoby.  
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Także nasza miłość Boga powinna być bezinteresowna. Jest ona 

odpowiedzią na miłość Bożą. Tak postępowali święci. 

Wyrachowanie natomiast jest cechą egoistów. 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że święty Antoni przez całe życie 

kierował się bezinteresowną miłością. Dlatego jest tak umiłowany i 

tak popularny w całym chrześcijańskim świecie. 

Naucz nas, Panie, prawdziwej miłości w naszym postępowaniu. 

Naucz nas, Panie, bezinteresownej miłości. 

 

Módlmy się: 

Boże, rozkazałeś nam: „Będziesz miłował bliźniego swego jak 

siebie samego", prosimy Cię przez zasługi wielkiego Twego sługi i 

przyjaciela ludzi, świętego Antoniego, racz łaską swą sprawić, 

abyśmy z miłości ku Tobie stali się jedną rodziną, której Ty jesteś 

Ojcem, a my, Twoje dzieci, abyśmy byli między sobą prawdziwymi 

braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Ósmy wtorek 
 

Rozważanie VIII – Trudy i cierpienia wzbogacają naszą 

osobowość 

Wiele wysiłku wkładają ludzie, by uniknąć trudów życia i złagodzić 

swe cierpienia. Zapominają wówczas, że największe dzieło, jakim 

jest odkupienie, dokonane zostało w trudach drogi krzyżowej i w 

cierpieniach Golgoty. Zapominają, że cierpienia są środkiem do 

doskonalszego życia duchowego, że cierpienie cierpliwie 

znoszone jest świadectwem wielkoduszności, a pokonane trudy 

uodparniają i uszlachetniają człowieka. Najbardziej słabi duchowo 

są ci, którzy nie zaznali cierpień i trudów. Łamie ich najmniejszy 

podmuch pokusy. 

Święty Antoni zmarł młodo. Chorował wiele i cierpiał wiele. Tą 

drogą wspiął się na wysokie szczeble świętości. Dziś oręduje za 

chorymi i cierpiącymi. 

Chryste Panie! W świętych swoich dałeś nam przykład wartości 

cierpienia, niech każdy z nas nauczy się czerpać duchowe warto-

ści z doznanych cierpień. 
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Módlmy się: 

Boże, źródło prawdziwej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, my 

tak często jesteśmy zatwardziali w nienawiści do bliźnich, prosimy 

Cię, przez miłość świętego Antoniego ku Tobie, daj nam serca 

pełne miłości, gotowe do przebaczania. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

Dziewiąty wtorek 
 

Rozważanie IX – Błogosławieni przynoszący pokój 
 

Święty Antoni uważany jest za takiego świętego – oczywiście 

poza osobą Matki Bożej – który przynosi ludziom najwięcej dobra, 

najwięcej łask. Pomaga proszącym w wielu kłopotach ich 

codziennego życia, przywraca zdrowie duszy i ciała. Uspokaja 

wiele życiowych burz, łagodzi nieszczęścia. Przywraca ludziom 

utracony pokój. Każdy chrześcijanin winien być nosicielem pokoju 

– dla innych i dla siebie. Pokoju wewnętrznego. Pokoju w pełni 

ludzkiego. Pokoju z Bogiem i ludźmi. Przykłady dają nam święci. 

Dobry Boże! Niech wśród nas będą tylko tacy, którzy szanują 

Twoje prawa i godność bliźniego – użycz nam Twego pokoju. 

 

Módlmy się: 

Boże w Trójcy Jedyny, który nikomu, nawet największemu 

grzesznikowi nie odmawiasz swej łaski, prosimy Cię przez 

przyczynę świętego Antoniego o tę łaskę, byśmy począwszy od tej 

chwili, trwali wiernie przy Tobie w wierze, nadziei i miłości aż do 

ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen 
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RESPONSORIUM DO ŚW. ANTONIEGO 

K. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego, 

Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego. 

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, 

Z rąk i nóg pojmanych, okowy spadają. 

W. Morze się ucisza, czarty uciekają, 

Umarli na nowo do życia wracają. 

K. Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, 

Zguby się wracają za ufnym westchnieniem. 

W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy 

I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. 

W. Morze się ucisza, czarty uciekają, 

Umarli na nowo do życia wracają. 

K. Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą, 

Z mieszkańcami Padwy cuda Jego głoszą. 

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, 

Chwała za tę władzę daną Antoniemu. 

W. Morze się ucisza, czarty uciekają, 

Umarli na nowo do życia wracają. 

K. Módl się za nami święty Antoni 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi 

świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję  

i orędownika ubogich, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem 

prowadzili życie zgodne z Ewangelią * i we wszystkich 

przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 

 
 

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, 
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Duchu Święty Boże, 

Święta Trójco jedyny Boże, 

Święty Antoni Padewski, – módl się za nami. 

Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, 

Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,  

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,  

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,  

Święty Antoni, perło ubóstwa,  

Święty Antoni, lilio czystości,  

Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, 

Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,  

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,  

Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,  

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,  

Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,  

Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,  

Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego,  

Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,  

Święty Antoni, bojowniku wiary,  

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,  

Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,  

Święty Antoni, nawracający grzeszników,  

Święty Antoni, pogromco występków,  

Święty Antoni, aniele pokoju,  

Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,  

Święty Antoni, zwycięzco serc,  

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, 

Święty Antoni, postrachu złych duchów,  

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,  

Święty Antoni, przywracający rzeczy zgubione,  

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,  

Święty Antoni, święty całego świata,  

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,  

Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,  

Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam, Panie!  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
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wysłuchaj nas, Panie!  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami! 
 

K.: Módl się za nami święty Antoni.  

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 

Módlmy się: Boże, któryś świętego Antoniego, Wyznawcę Twego i 

Doktora doprowadził do wysokiej świętości + prosimy, abyśmy za jego 

przyczyną tu na ziemi stale postępowali w miłości ku Tobie, * a kiedyś w 

wieczności z Tobą na zawsze złączyć się mogli. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

INTENCJE I PODZIĘKOWANIA – KORONKA   
 

intencje indywidualne 

 

13 razy Ojcze nasz – Zdrowaś Mario – Chwała Ojcu 

 

Modlitwa dziękczynna 

Odmawiana każdego dnia nowenny 

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. 

 

Błogosławieństwo  relikwiami świętego Antoniego 

 

PIEŚŃ DO ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO 

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego, 

Spojrzyj na cały okrąg świata tego. 

Doznasz, jak słynie w każdej krainie 

I ciebie jego ratunek nie minie. 
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Ref.:  O Święty Antoni! O Święty Antoni! Niech nas przed 

Bogiem Twoja prośba broni, Twoja prośba broni. 

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary, 

Znikną z przed oczu okropne poczwary 

O Antoniego, we dnie i w nocy 

Nie przestań prosić przemożnej pomocy.   (Ref.) 

3. Jeśli kto w kniei daleko zabłądzi, 

Święty Antoni w tym czasie nim rządzi; 

Tak o nim radzi iż gonie zdradzi, 

Łatwo na drogę prostą wyprowadzi.   (Ref.) 

4. Jeżeli na cię gwałtem nacierają, 

Kłopot i nędza trapić nie przestają, 

Wszak z każdej strony jest doświadczony 

Ten pocieszyciel Antoni wsławiony.   (Ref.) 

5. Jeżeli czarci na twą zgubę godzą, 

Nęcąc do grzechu od cnoty odwodzą, 

Pierzchnie tyrański najazd szatański, 

Gdy im Antoni ukaże krzyż Pański.  (Ref.) 

6. Jeżeli ci twarz trąd oszpecił całą 

Do Antoniego wołaj poufale, 

A to się ziści, iż cię oczyści, 

Świadkami tego będziem oczywiści (Ref.) 

 

 

 


