
WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA     
DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGODO ŚWIĘTEGO ANTONIEGODO ŚWIĘTEGO ANTONIEGODO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO    

 

Od 14 kwietnia 2009  
w naszym kościele ma miejsce naboŜeństwo  

przed odpustem do Świętego Antoniego zwane teŜ  

Nowenną Dziewięciu Wtorków. 
   

Podczas nowennowych MszyPodczas nowennowych MszyPodczas nowennowych MszyPodczas nowennowych Mszy Św. Św. Św. Św.    można można można można wysłuchać wysłuchać wysłuchać wysłuchać kazania związanegokazania związanegokazania związanegokazania związanego z z z z    
postaciąpostaciąpostaciąpostacią    ŚwiętegoŚwiętegoŚwiętegoŚwiętego,    ofiarować modlitwy ofiarować modlitwy ofiarować modlitwy ofiarować modlitwy w zaproponowanych intencjachw zaproponowanych intencjachw zaproponowanych intencjachw zaproponowanych intencjach    oraz oraz oraz oraz 
rozważać rozważać rozważać rozważać następujące tematynastępujące tematynastępujące tematynastępujące tematy::::    
 

Pierwszy wtorekPierwszy wtorekPierwszy wtorekPierwszy wtorek    
Rozmyślanie o bojaźni BoŜej Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie u Boga przez przyczynę 
Św. Antoniego szczęśliwej śmierci i zbawienia. 

Drugi wtoDrugi wtoDrugi wtoDrugi wtorekrekrekrek    
Rozmyślanie o miłości Św. Antoniego ku Bogu. 
Modlitwy na uproszenie uniknięcia błędów w 
drodze do zbawienia.   

Trzeci wtorekTrzeci wtorekTrzeci wtorekTrzeci wtorek    
Rozmyślanie o cierpliwości Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie wybawienia od 
wszelkich nieszczęść.  

Czwarty wtorekCzwarty wtorekCzwarty wtorekCzwarty wtorek    
Rozmyślanie o pokorze Św. Antoniego. 
Modlitwy na uwolnienie od sideł szatańskich. 

Piąty wtorekPiąty wtorekPiąty wtorekPiąty wtorek    
Rozmyślanie o prawdziwej miłości bliźniego Św. 
Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie rozszerzenia Kościoła 
Świętego. 
 

 

Szósty wtorekSzósty wtorekSzósty wtorekSzósty wtorek    
Rozmyślanie o stałej ufności w Bogu Św. 
Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie dóbr duchowych i 
doczesnych. 

Siódmy wtorekSiódmy wtorekSiódmy wtorekSiódmy wtorek    
Rozmyślanie o męstwie chrześcijańskim Św. 
Antoniego. 
Modlitwy o wybawienie z chorób.  

Ósmy wtorekÓsmy wtorekÓsmy wtorekÓsmy wtorek    
Rozmyślanie o zewnętrznym i wewnętrznym 
umartwieniu Św. Antoniego. 
Modlitwy o uproszenie pomocy Św. Antoniego 
we wszelkich naszych potrzebach.  

Dziewiąty wtorekDziewiąty wtorekDziewiąty wtorekDziewiąty wtorek    
Rozmyślanie o błogosławionej śmierci Św. 
Antoniego.  
Modlitwy o uproszenie trwaj opieki Św. 
Antoniego i naśladowania jego cnót.  
 

    

PapiPapiPapiPapież Benedykt XIV obdarzył też Benedykt XIV obdarzył też Benedykt XIV obdarzył też Benedykt XIV obdarzył to nabożeństwo odpustem zupełnym !o nabożeństwo odpustem zupełnym !o nabożeństwo odpustem zupełnym !o nabożeństwo odpustem zupełnym !    
 

 
 
 
 
 

    Nabożeństwo należy odprawiać przed wizerunkiem 
Świętego, uczestnicząc we Mszy Św., odprawiając modlitwy 
nowennowe i składając ofiarę na „Chleb Św. Antoniego” 
(jałmużnę dla ubogich), a można także zachować post. W 
czasie nowenny należy ponadto przynajmniej raz 
wyspowiadać się i przystąpić do Stołu Pańskiego. 
 


