
Grupa III 

Poznajemy Świętego Antoniego 

Poznanie życiorysu świętego Antoniego z Padwy 

Dziecko: 

- pamięta kim jest święty Antoni 

- potrafi podać cuda ,które dokonały się za przyczyną świętego Antoniego. 

Wiersz :  

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego, 

Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego. 

 

Morze się ucisza, czarty uciekają, 

Umarli na nowo do życia wracają. 

 

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, 

Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. 

 
Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem 

Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem. 

 

 

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy 

I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. 

 

Opowiadanie o świętym Antonim: 

Święty Antonii Padewski :https://www.youtube.com/watch?v=0JQFryfUF8A 

 

„Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego, wszelkich łask dowody odbierzesz od niego” - tak zaczyna 

się najpopularniejsza pieśń o św. Antonim. Dlatego jego figury, nie tylko w padewskiej bazylice, gdzie jest 

pochowany, ale w sanktuariach na całym świecie, zasypane są mnóstwem listów, w których ludzie proszą go 

o pomoc. - W Polsce zaszufladkowaliśmy go jako patrona rzeczy zagubionych. Tymczasem ten Święty 

doskonale daje sobie radę we wszystkich ludzkich sprawach.  Co ciekawe, pomaga nie tylko katolikom, ale 

wszystkim, którzy poproszą go o wstawiennictwo. Brat Zdzisław 15 lat spędził w Ziemi Świętej, w tym dwa 

lata pełniąc funkcję zakrystiana, czyli kustosza bazyliki w Betlejem.  W Palestynie wielokrotnie byłem 

świadkiem, jak o interwencję św. Antoniego prosiły muzułmanki. Jest on wielbiony na całym świecie. 

Muzułmanie szanują go zapewne za to, że jako młody chłopak odmówił uczestnictwa w wojnie przeciwko 

wyznawcom Allaha. Antoni Padewski należy do grona najpopularniejszych świętych. Wprawdzie główną 

ambasadę ma w Padwie, jednak jego konsulaty rozsiane są po całym świecie. 

Co roku, 13 czerwca, do tej małej podzamojskiej miejscowości przyjeżdżają tysiące pielgrzymów z 

całej Polski. W Radecznicy mieści się bowiem jedno z dwóch najważniejszych sanktuariów św. Antoniego 

w Polsce. To właśnie tam, 8 maja 1864 r., w malowniczej scenerii Roztocza ukazał się on po raz pierwszy 

ubogiemu mieszkańcowi wsi, Szymonowi zwanemu Tkaczem. W kilku objawieniach św. Antoni wyraził 

życzenie, aby na Łysej Górze powstała świątynia. Zapewniał, że gromadzący się tam jego czciciele 

otrzymają od Boga liczne łaski. Podczas objawienia padewski Święty pobłogosławił również wodę ze 

źródełka tryskającego na zboczu wzgórza. Słynie ona do dziś z uzdrawiających właściwości, a wieści o 

cudach św. Antoniego przekazywane są z ust do ust.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JQFryfUF8A

