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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ.
IV yTiNDEN kornak megvannak a maga szox V x kásái, kedvencz foglalkozásai nemcsak
a mindennapi, hanem a lelki életben is.
Majdnem minden évtizedben más-más ájtatossági gyakorlatot látunk az Egyházban
fölvirágozni és bő gyümölcsöket teremni,
mindmegannyi bizonyítékául a keresztény
katholikus hit életképességének és termékenységének. Napjainkban páduai szent
Antalnak tisztelete indul örvendetes virágzásnak a keresztény nép körében s annak
áldásairól hazánkban is ezrek beszélnek.
Ezen ájtatosság ápolására, a nagy csodatevő szent tiszteletének terjesztésére állítottuk össze a jelen könyvecskében a különféle könyvekben szétszórva talált imákat és
ájtatossági gyakorlatokat s azon édes reménynyel bocsátjuk azt világgá, hogy vele

a keresztény híveknek némi szolgálatot
teszünk.
Budapest, szeplőtelen fogantatás ünnepén 1898.
A
s z e r z ó :
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ELŐSZÓ A TIZENKETTEDIK
KIADÁSHOZ.
Hogy fönt kifejezett reményünkben nem
csalódtunk, mutatja az a magyar katholikus
irodalomban talán páratlanul álló eset, hogy
könyvecskénk három év leforgása alatt tizenkettedszer jelenik meg tiz-tizezer példányban, a mi bennünket csak hálára készt a
dicső Szent iránt és arra ösztönöz, hogy
a tizenkettedik kiadást bővebb tartalommal
és díszesebb kiállításban bocsássuk közkézre.
Budapest, 1902 szent József ünnepén.
P. Soós István,
kárm.

I. RÉSZ.

Páduai szent Antal élettörténete.
Örülj szerencsés Pádua !
Kincset rejtesz te öledben.
Új éltetőt, benső erőt,
Gazdagságot, hírt, fényt, áldást.

ÉLTÁN és igazság szerint vésethette
Pádua ősi városa e szókat kapuja
fölé. Kincset rejt ölében: Itt nyugszik szent
Antal, a nagy csodatevő, a szegények atyja,
a béke lánglelkű apostola.
1195-ben Lisszabonban született; atyja
Bulion Márton, királyi ezredes volt, anyja
Tavera Teréz. A hithű keresztény szülők
fiukat kitűnő házi nevelésben részesítették,
különösen iparkodtak a boldogságos Szűz
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tiszteletét szivébe oltani. Nevelését később
az Ágoston-rendi kanonokok folytatták;
15 éves korában maga Antal is letette a
szerzetesi fogadalmat, átköltözött Koimbrába
és ott szorgoskodott önmaga tökéletesítésén
és tudományos kiképzésén tovább oly buzgón, hogy valamennyi rendtársának példaképül szolgált. E közben pappá szenteltetett.
Nyolcz évet töltött ott, maga lelkét művelvén, midőn az isteni Gondviselés más
térre szólító. Lelkében élénk vágy támadt,
hogy a pogányok közé mehessen Krisztus
tanát hirdetni, habár másrészt visszarettent
attól, ha gyönge testalkatát vette figyelembe. Töprengett, majd imádság közben
az Ur szándékát tudakolta. Ekkor ért
Koimbrába assisi szent Ferencznek két
szerzetestársa, kik a hittérítők részére alamizsnát gyűjtöttek. Szent Antalt megragadta
a szegénység, alázat és önfeláldozás azon
becsülhetlen szelleme, mely a kéregetők
viselkedésében kisugárzott, tüstént kijelentette, hogy velük óhajtana menni. A mily
örömmel fogadták nyilatkozatát a Ferenczrendiek, épen annyira elszomorította az
Ágoston-rendi atyákat, kik is minden áron
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Szent Antalnak megjelenik a kis Jézus.

iparkodtak őt szándékáról lebeszélni. De a
szent ifjú hozzászokott már a dolgokat nem
külszínük, hanem belső értékük szerint megítélni, nyugodt maradt és alázatos. így
lépett 1221. elején szent Ferencz szerzetébe.
Olivarezben töltött egy pár hónapot, midőn engedelmet nyert elöljáróitól, hogy
hittérítőnek Afrikába mehessen. Isten szivesen vette szándékát, de önfeláldozását
nem kívánta. Alig hogy odaért, súlyos kór
ágyba döntötte. Szomorúan, mégis megnyugodva, hazafelé indult ismét szent Antal,
de a Portugáliába vitorlázó hajót ellenkező
szelek Sziczilia szigetére sodorták. Az egészséges vidéken szent Antal szívesen keresett
üdülést. Roncsolt egészségének helyreállítására hosszabb időt töltött ott visszavonulva.
Midőn azonban megtudta, hogy szerzete
magának szent Ferencznek jelenlétében
egyetemes káptalant tart, fölötte vágyván a
szent szerzet-alapítót ismerni, betegsége daczára Assisibe ment, hol megvigasztalta,
megenyhítette őt szent Ferencz látása, föllelkesítek szent Ferencz buzdítása és példája.
Am a szent rendalapító is azonnal fölismerte benne az Úr választottját. Néhány

napig magánál tartotta, azután Bologna
közelébe a «Pálhegyi» remeteségbe küldötte, hogy a megfeszített Krisztust — a
Ferencz-rendiek e vezércsillagát — és a
zárdái fegyelmet zavartalanul tanulmányozhassa. Itt szent Antal egészen és kizárólag
a Szentírás vizsgálatába merült és érzékei
zabolázására fordította minden erejét. Gazdag ismereteit, melyekkel az ég megajándékozá, alázatos és félénk külseje alá rejtette ugyannyira, hogy társai szinte együgyűnek tartották. Ámde e szent és Isten
dicsőítésére rendelt férfiú nem maradhatott
sokáig ismeretlen elöljárói és a világ előtt.
Forliban tört ki végre az elzárt fénysugár. Itt ugyanis a ferencziek és dömések
bizonyos ünnepségre gyűltek össze, melyen a meghívott szónok váratlan megbetegedése folytán valakinek szentbeszédet kellett volna tartani, a mire azonban készületlenül senkisem akart vállalkozni. Végre
Antalt szólította föl tartományi főnöke, hogy
szent intelmet tartson. Az alázatos szent
szabadkozott, szinte megijedt e fényes társaság előtt szólani, de főnöke határozott
parancsára a szószékre lépett. Kezdetben
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igen egyszerű és félénk ^volC'beszéde, de
csakhamar fölülemelkedett elfogultságán,
teljesen a Szentlélek sugalmának engedte
át magát és ekkor oly magasztosán remek,
kenetdús és hatásteli volt szónoklata, hogy
hallgatói nem tudták, mély tudományát,
szónoki erejét, vagy azt az alázatot csodálják-e inkább, melylyel tehetségét leplezni
eddig képes volt ?! Szent Ferencz is hirét
vette és levélben a hittudományok művelésére és a nép oktatására buzdítá, sőt így
írt: «Igen örvendenék, ha testvéreidnek is
tartanál előadásokat* Majd rövid idő múlva
a növendékpapok hittanítójává jelöli ki a
26 éves Antalt, mely hivatalát az nemcsak
emberfölötti buzgalommal, hanem rendkívüli sikerrel is töltötte be, úgy, hogy
tanítványai nem győzték magasztalni. Csalhatlan jó vezérelvei is voltak a tanításban,
mondván: «Csak és egyedül az az igazi
tudomány, mely az embert Istenhez vezeti ». — Tanuljatok Jézus példájából, ki
többet imádkozott, mint olvasott. — «Ne
annyira azért tanuljunk, hogy beszélni tudjunk, hanem inkább azért, hogy úgy cselekedjünk, a mint tanultunk.»
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Azonban a sokat magasztalt tanár nem
maradhatott mindig a tanszéken. Szent
Ferencz kérte, hogy a népnek is beszéljen,
de maga a nép fejezte ki legérthetőbben,
mennyit ér neki szent Antal beszéde. Ezrével sereglettek körüle egy-egy prédikácziójára, úgy, hogy sokszor a szabadban volt
kénytelen beszélni. Hirdette is Isten igéjét
oly eredménynyel, hogy szavainak nyoma
az egész vidék erkölcsén meglátszott. Páratlan szónoki tehetsége mindenkit meghatott s mint a hogy szent Pál apostol
egyszerre több nyelvű nemzetekkel tudta
magát megértetni a Szentlélek kegyelméből, úgy szent Antal megnyeré azon ajándékot, hogy minden rendűek és rangúak
szivéhez egyképen tudott szólani. A tudósok beszédének alapos voltát, megragadó
erejét csodálták, az egyszerűbbek szavainak dús értelmét és magasztos tartalmát
bámulták.
Beszédeiben kétféle volt csodálatos. Először az, hogy a nélkül, hogy valaha nyelveket tanult volna, Olaszországban olaszul,
Francziaorszagban francziaul beszélt, holott
anyanyelve a portugál volt, sőt még akkor
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is megértették hallgatói, ha latin nyelven,
vagy portugál táj szólással beszélt. Csodálatos volt továbbá az, hogy a sokszor
20—30 ezerre menő hallgatóság közül a
távolállók épen oly jól hallották és értették
őt, mint a kik közelében álltak.
Ám nem mindig voltak ily figyelmes
hallgatói. így egy ünnepnapon Rimini városban a tengerparton sok zord külsejű
halászt látván, nyájasan üdvözlé őket és
szólani kezdett hozzájuk, azok pedig gúnyolódva hátat fordítottak neki. Szent Antal
tehát a tenger felé fordult, hangosan kiáltván : c<Jertek, kis halak, hallgassátok ti meg,
mit mondok Istenünkről, mert az emberek
nem óhajtják azt hallani.» És ime! pezsdülni kezd a tenger fölszíne, tömérdek hal
dugja ki fejét a vízből, szemüket Antalra
függesztvén, mintha figyelnék érzékeny beszédét! Az emberek megszégyenülten és
álmélkodva csődültek a Szent köré és
figyelmesen fogadták az ő szavait.
Annál nagyobb buzgalommal hallgatta
őt Pádua lakossága, kikhez a nagyböjtben
szokott volt naponta szentbeszédet intézni.
Hallgatóinak száma fölülmúlta a harmincz-

Szent Antal nyelvereklyéje.
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ezret, kiknek lelkére csodás hatással tudott
lenni. Egykorú író így adja egy-egy szentbeszédének képét. Minden oldalról özönlik
a nép, az utak férfiakkal és nőkkel telnek
meg, égő fáklyákkal kezükben már éjjel
útra kelnek, hogy a reggeli beszédet el ne
mulaszszak és tolakodó sietséggel iparkodnak egymás elé jutni. A kereskedő bezárja
üzletét, az iparos leteszi szerszámát, az úr
abbahagyja kedvteléseit, a papok odahagyják az üres templomokat: mennek, sietnek
szent Antalhoz. Lovagok és uri nők táboroznak alsóbbrendű városiakkal és pórokkal együtt és várakoznak kitartással. Gazdag
öltözetet, czifra éket egyik sem visel. A szivek áhítattal telvék, az ajkak imáznak.
Végre föltűnik a szent hithirdető alakja:
a páduai püspök és az összes papság körötte, a sokaságon üdvmoraj zúg át és leírhatlan mozgásba hozza azt az öröm. Egyszerre csönd: szivét ki-ki a kegyelem harmatának nyitja meg: Antal szól! Jézus
szól általa! Beszéde mint föllobbanó láng
körülfogja, átjárja az ember egész valóját,
szivet, lelket elragad, visz magával, visz oda
a fölfeszítetthez! Az emberek sírnak, térdre
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hullanak, lehetetlen, hogy meg ne javuljanak! Beszédének végszavait a bűnbánók
sóhajai nyelik el.
A népek a hit és szeretet egész hatalmával közelednek most szent Antalhoz, kezeit,
lábait, köntösét csókolják, ruháinál fogva
erre-arra vonják és ha erősen nem védenék őt a fegyveresek, kik kíséretére adattak, a szeretet és ragaszkodás ezen sajátságos kifejezése alatt nem egyszer életét veszthette volna. így becsülte őt meg Pádua!
Szent Antal működése nemcsak a lelkek
üdvére, hanem saját szerzetére is áldásos
volt, mert különböző hivatalában is mindig arra törekedett, hogy szent Ferencz
szabályai pontosan megtartassanak s hogy
a szerzetben az áldásos béke és egyetértés
meg ne háborgattassék.
Ha valaha egy emberélet minden napja
hasznosan múlt el, úgy ez bizonyosan a
mi szentünké. Buzgalma minden mértéket
meghaladott. Alig van Olaszhonnak nagyobb városa, hová Jézus tanának fényét
ne vitte volna. Dél-Francziaország egész
vidékén alig volt ember, ki személyesen ne
ismerte volna. És mindenütt és mindenki-
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vei jót tett. A haragosokat megengeszteli,
a boszuállónak mintegy kezeit kötözi meg,
foglyokat kiszabadít, szerencsétleneket vigasztal, a bűnösöket nemcsak bűnbánatra,
hanem a hibák jóvátételére is rá tudja
venni.
És a szegények! Oh azoknak valóságos
angyala volt! Ő, ki önkéntesen vállalta a
legteljesebb szegénységet, kinek a nyomorgás, a nélkülözés menyasszonya volt, ő
könyekig meg tudott indulni mások panaszán és sohasem hagyott egyet is segélytelenül. A szegényekkel gyakorolt jótéteményeiről köteteket lehetne teleírni, mely művét halála után is folytatta; de épen korunkban lép
föl ismét mint a szegények kenyérszerzője.
Nem volt életének tán egy napja sem,
melyen egy szegénynek könyét le ne törülte
volna, hogy egy éhezőt meg ne enyhített
volna. Ő maga ellenben olyannyira szűken
táplálkozott, hogy teste szinte elerőtlenedett. Az Isten maradt mindvégig benső
erősítője és támogatója, sőt csodásán is
kitüntette lelkét. Egy alkalommal egy rendkívül gyönyörű gyermek jelent meg kitárt
könyve fölött, ki fénysugárban úszott, ke-
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zeit kecsesen a Szent nyaka köré fűzte és
gyöngéden körülölelte, keblére zárta őt.
E jelenés oly élénkké emelte Antal óhaját
az égiek után, hogy szinte emésztette őt a
vágy föloszlani és Krisztussal lenni.
Harminczhat éves korában végre meghívta őt az Úr az égi vendégségre. Ereje
fogytán halálát közeledni érezvén, magányba vonult vissza, hogy az utolsó útra
elkészüljön. Midőn visszatérőben volt a
páduai kolostorba, annyi nép tódult eléje
áldását kérvén, hogy lehetetlen volt a sokaságon őt keresztülvinni. Egy közeli nőzárdába helyezték el tehát a haldoklót, hol
a hét bűnbánati zsoltár éneklése után, szűz
Mária nevével ajkain, csöndesen elszenderült. Ez történt 1231 június hava 13-án.
A zardaszűzek félvén az esetleges tolongástól, titokban akarták tartani halálát, míg
ravatalra helyezhetik és őrségről gondoskodnak. De mi történik? Ártatlan, apró
gyermekek, kik szent Antalt alig ismerhették, futották be az alkonyban Pádua utczáit
e szókkal kisded ajkukon: «Meghalt a szentatya !» — «Nincs többé Antal.» És Pádua
még az este gyászba borult, a legfájóbb

Szent Antal templomának belseje.
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gyászba, melyet a sírás sem enyhít, mert a
bánkódónak nincsenek könyei. Olyan volt
akkor Pádua képe, mintha minden házban
a legjobb atyát, a legédesebb anyát, a legkedvesebb gyermeket tették volna koporsóba. Az emberek az utczákon járva szomorúan nézték egymást, nem szóltak, nem
sírtak, csak midőn a templomba vitték át a
Szent koporsóját, akkor hangzott föl az első
zokogás és sírt egész Pádua, siratta jó
atyját a nép.
Halála után egy évvel, az 1232-ik év
pünkösdjén a szentek sorába iktatta Antalt
IX. Gergely pápa, ki már életében a «frigy
szent szekrényének)) nevezte őt. A nép
szava egybefolyt a szentatya szavával :
imádkoztak hozzá és közbenjárására megbékültek az ellenséges országok, megtértek
az eretnekek. 32 évvel később diszes templomot emeltek nevének a páduaiak s midőn tetemét oda átviendők koporsóját fölnyitották, teste már összeporladt, de nyelve, —
hatalmas szavának műszere, — egészen
épen és pirosán találtatott. Szent Bonaventura mély megindulással kezébe vette, megcsókolta azt és így imádkozott: «Áldott a
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nyelv, mely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely az embereket Istenhez hívta, őt
magasztalni tanította! Oh áldott nyelv, mily
becses lehetsz te Isten előtt! Könyörögj
érettünk!» A nyelv egy nagy ereklyetartóba
helyeztetett és Pádua főtemplomában őriztetik, hol most is látható. Örülj, szerencsés
Pádua! Szent Antal neked valóban kincsed, gazdagságod, benső erőd, áldásod,
melyből hired, fényed kapod. Szent Antal,
te nagy csodatevő, szegények atyja, béke lánglelkű apostola, a ml Szentünk, ne feledkezzél meg rólunk.

Szent Antal csodái.
A burgosi csoda.
O Z E N T ANTAL Burgosban prédikált, mi-

k J dőn egy Guiald nevű eretnek, ki született zsidó volt és a városban meglehetős
nagy pártot szerzett magának, arra vállalkozott, hogy a szent férfiúval nyilvánosan
vitatkozik Jézus Krisztusnak valóságos és
lényeges jelenlétéről az Oltáriszentségben.
Szent Antal elfogadta az ajánlatot és a kitűzött napon és helyen az eretnekkel együtt
pontosan megjelent. A párbeszéd megkezdődött, de szentünknek találó érvei Quialdot
csakhamar legyőzték, habár meg nem győzték. Minden oldalról kereste a kibúvót és
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ellenvetéseket, de az alázatos szent Ferencz
fia elragadó ékesszólásával és a meggyőződés sugalta bizonyítékaival végre is teljes
győzelmet aratott.
A gőgös eretnek azonban nem akarta
magát megadni, hanem még egy egérutat
keresett. «Ne vitatkozzunk — úgymond —
tovább, hanem térjünk a tárgyra! Ha nekem
csoda által bebizonyítod, hogy Jézus Krisztus az Oltáriszentségben jelen van, akkor
elfogadom a katholikus hitet.»
Szent Antal Istenben bízva ezt a nehéz
föltételt is elfogadta.
«Halljad tehát — folytatá az eretnek —
öszvéremnek három napig nem adok enni,
hanem koplaltatom. Három nap múlva
kivezetem a piaczra s az egybegyült nép
előtt jó abrakot adok neki. Te pedig hozd
ide, mint mondod, a Kfisztus testét. Ha
a kiéheztetett barom ott hagyja az abrakot
és imádja a szentséget, akkor katholikus
leszek!» Úgy is lett.
A kitűzött napon megszámlálhatatlan népsokaság gyűlt össze a piaczon, hogy tanúja
lehessen a csodának. Antal egy kis hivő
csapattal, Guiald nagy sereg eretnekkel
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jelent meg, kik a kiéheztetett öszvért is
jnagukkal vezették. Szent Antal erre egy
közelfekvő templomba ment misézni és
mise után újra megjelent, kezében hozva
az Úr szent testét. Az állatot elővezették és
elébe tették az abrakot, mire szent Antal
az Oltáriszentséggel szinte elébe lépett és
így szólt:
«A teremtő Istennek nevében és hatalmánál fogva, kit most kezemben tartok,
parancsolom neked, hogy jöjj ide és add
meg az illő tiszteletet annak, ki téged teremtett, hogy ezen tévelygő emberek belássák,
miszerint minden teremtett lény engedelmeskedik a teremtőnek, ki a papok szavára leszáll az oltárra!»
így szólt a szent. És íme, az oktalan állat
ott hagyja az eledelt, első lábait meghajtva
térdeire ereszkedik az Oltáriszentség előtt,
melyet Antal kezeiben tart. A hivők örömükben ujongva dicsérik az Istent, az eretnekek pedig mélyen megalázva és megszégyenülve távoznak.
Guiald megtartotta szavát, fölvette a
keresztséget és egész családjával a kath.
egyház kebelébe tért. Nemsokára ezután
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szent Péter apostol tiszteletére templomot
építtetett, melynek bejárata fölé a fönfjeírt
csodajelenetet kőbe vésette.
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Szent Antal a szüzek védője.
Nagy kegyelemben részesített szent Antal
egy leányt Nápoly városában 1649-ben. —
cdes anyja végső szegénységében arra a
szerencsétlen gondolatra vetemedett, hogy
nyomorának enyhítése végett áruba bocsátja
serdült szép leányának becsületét. A szegény leány ennek hallatára ijedten futott a
ferenczrendű szerzetesek közeleső templomába s szent Antal szobra elé borulva,
könyek között kérte őt, védelmezné meg
legdrágább kincsét, becsületét. A mint ott
imádkozik, a szobor egyszer csak kinyújtja
kezét és egy czédulát nyomva markába,
így szól: «Menj az én nevemben a püspöki
kincstárnokhoz és azt mondd neki, hogy
menyasszonyi hozományul fizessen ki neked
annyi pénzt, mint a mennyit e papirszelet
nyom. A leány öfömtelten sietett a megnevezett úrhoz és átadta neki a levelet.
Eleinte kinevették, de midőn a papirszeletet
a mérlegre tették és az mindenek bámulatára 200 ezüst koronát nyomott, eszébe
jutott a kincstárnoknak, miszerint a múlt
évben megígérte szent Antalnak, hogy egy
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szegény leányt ellát menyasszonyi hozománynyal. At is adta azonnal az illető öszszeget s így a szegény leányt megmentette
a gyalázattól, lelkiismeretét pedig megnyugtatta az elvállalt kötelezettség teljesítése által.
Szent Antal az üldözöttek ügyvéde.
Szent Antalnak atyja Lisszabonban élt.
Palotája közelében egy alkalommal éjnek
idejében meggyilkoltak egy ifjút és holttestét a kerítésen át az ő kertjébe dobták,
hogy a gyanút ő reá hárítsák. Ugy is lett.
A nemes férfiút perbe fogták, bebörtönözték s hosszadalmas bűnvizsgálat után mármár kimondták fölötte a halálos Ítéletet.
Szent Antal akkoriban Páduában tartózkodott, de Isten saját szülővárosában is ki
akarta őt tüntetni s életszentségét saját
földiéi előtt fényes csodával megismertetni.
Imádság közben fényesség vette őt körül,
mialatt édes atyjának szomorú helyzetét
fölismerte. Mélyen megrendülve imádkozott
tovább és kérte Istent, szabadítaná meg
atyját e veszedelemből. Azután engedélyt
kért elöljárójától, hogy Páduából néhány
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napra távozhasson s azon reményben, hogy
atyját még életben találja, útnak indult
Lisszabon felé. A mint útközben imádkozott, egyszerre azt vette észre, hogy csodálatos módon Lisszabon kapui előtt van.
Sietve ment a törvényszék elé s mint atyjának ügyvéde lépett föl. A bírák csodálkoztak váratlan és bátor fellépésén, de nem
hajlottak szavára. Ekkor Antal Istenhez fordult és határozottan követelte, hogy a meggyilkoltnak holtteste felásassék a sírból.
Erre a bámuló bírák és nagyszámú sokaságtól kisérve a sírhoz ment, eltávolíttatta a
földet, s a mint a koporsó láthatóvá lett,
fönhangon parancsolá a halottnak, mondja
meg, vájjon Bouillon Márton volt-e gyilkosa. Mire a halott koporsójában félig fölegyenesedve, jobbkezét fölemelve mindeneknek hallatára kijelenté, hogy Bouillon Márton nem az ő gyilkosa, s újra elszenderült.
Szent Antal pedig észrevétlenül eltűnik a
bírák és a nép szemeiből, mire valamenynyien fönhangon kiálták: «Csoda, csoda,
nagy csoda!» Bouillon úr ártatlansága ezzel
világosan ki volt mutatva, élete és becsülete
meg volt mentve.
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Más alkalommal ugyancsak szent Antalnak édes atyja, mint magas udvari hivatalnok, bizonyos összeget kifizetett anélkül,
hogy róla az illetőktől nyugtát kért volna,
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Ezek magas állását amúgy is irigy szemmel nézvén, föl akarták használni az alkalmat, hogy gyanúba hozzák és becsületét
tönkre tegyék. E végre a már megkapott
összeget újra követelték annyira, hogy a
dolog perre került. A szerencsétlen apa
hiába hivatkozott arra, hogy már az egészet
megfizette, mivel bizonyítékai nem voltak,
közel állott az elitéltetéshez. De szent életű
fia, Antal, most is megsegítette. Váratlanul
mellette termett s ellenfeleinek határozottan
megmondotta az időt, a helyet és órát,
melyben fizetésüket megkapták. Sőt még
azt is megmondotta nekik, hogy minő pénzben lettek kifizetve s követelte, hogy rögtön
állítsanak ki nyugtát, mert különben Isten
szigorú büntetését várhatják. A hamis
vádlók megrémülve vallották be, hogy a
pénzt csakugyan fölvették s Bouillon Márton ártatlansága ismét kiderült.
Ezen és több hasonló eset következtében
méltán tisztelik a különféle ügyes-bajosok
szent Antalban mennyei ügyvédöket.
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Szent Antal mint a családi béke helyreállítója.

Szent Antal már földi életében ismételve
a családi béke helyreállítójának bizonyult,
különösen oly esetekben, midőn a féltékenység ördöge volt a békétlenség okozója.
Egy jámbor nő csupa tiszteletből szent
Ferencz fiai iránt, szívesen segítette őket
anyagi szükségeikben, dolgozott és bevásárolt nekik egyet-mást. Egy alkalommal
alkonyat után térvén haza, rosszkedvű és
féltékeny férje szemrehányásokkal fogadta,
majd meg kegyetlenül bántalmazta és haját
annyira kitépte, hogy a szegény nő nyilvánosan meg sem mert jelenni, hanem
magához kérette szent Antalt, hogy neki
megpanaszkodjék.
Midőn ez megjelent, elmondotta neki
férje dühöngésének okát, kérve őt, nyerné
vissza Istentől női ékességét, kitépett haját.
Szent Antal hazatérvén a zárdába, rendtársaival együtt imádkozni kezdett szerencsétlen jótevőjükért és nem hiába. A nőnek
azonnal megszűntek fájdalmai, minden haja
fejére nőtt, mely csoda láttára férje magába
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tért s azontúl épen oly buzgó jótevője
lett a szerzeteseknek, mint jámborlelkű neje.
Máskor ismét Ferrara városában időzött
szent Antal, hol egy előkelő házaspár nem
a legjobb békeségben élt. A nő ritka testi
és szellemi szépséggel volt megáldva, de
épen ez ösztönözte a férjet féltékenységre
és oly méltatlan bánásmódra neje iránt,
hogy életük csupa keserűség volt. Midőn
pedig a nő egy bájos kis gyermeket szült,
ez újabb gyanúra szolgáltatott alkalmat az
ártatlan házastárs iránt, úgyannyira, hogy a
szerencsétlen férj már azon gondolattal
foglalkozott, hogy az anyát gyermekével
együtt kivégzi. Epén ekkor tartott szent
Antal a városban népmissziót. A szegény nő
ő hozzá fordult s elpanaszolván boldogtalan családi viszonyait, imájáért esedezett,
hogy Isten a nagy csapást elhárítsa és férjét
jobb útra térítse.
Hogy minő ereje volt szent Antal imájának, a következményekből volt látható.
Néhány nap múlva történt, hogy szent
Antal nyilvános helyen több úri emberrel
társalgóit, a kik között az említett nőnek
férje is jelen volt. Az isteni Gondviselés
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úgy intézte, hogy ama nőnek dajkája épen
arra járt a kedves kis gyermekkel a friss
levegőn. A féltékeny és gyanakvó apában
ismét forrt a méreg a gyermek láttára.
Szent Antal ellenben a dajkához közeledik,
karjaiba veszi a kisdedet s mintegy tréfálódó nyájassággal így szól hozzá: «Mondd
meg csak, édes gyermekem, melyik ezen
urak közül a te atyád ?» A jelenlevők mosolyogtak a szent férfiú együgyüségén, de ő
eltalálta a módját az igazságot kideríteni
és az ártatlanságot megvédeni, mert ime az
alig pár hónapos csecsemő arczát a nemes
felé fordítva, monda: «Ez az én atyám».
A körülállók bámulattal, az atya pedig kimondhatlan örömmel telt el, mire szent
Antal a gyermeket neki nyújtva monda:
«Most már vedd e gyermeket s ne kételkedjél, hogy a te fiad, hisz önmaga tett
tanúságot róla». És az atya ölébe zárván a
kisdedet, lelkendezve vivé haza s vele
együtt betért a családba és szivekbe a béke
és öröm, a boldogság és egyetértés.
Innen nevezhető szent Antal a családi
béke helyreállítójának.
PáslHiii Szent Antal.

3
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Szent Antal mint a betegek orvosa.

A mit a szent evangélium édes Üdvözítőnkről mond, hogy «jót cselekedve járt
körül és mindeneket meggyógyított, bizonyos tekintetben szent Antalra is alkalmazható. Sokakat meggyógyított betegsegökből
csodálatosan már földi életében s ezen
orvosi hatalmát mai napig is gyakorolja
az égből, miként a következő példából látható.
Szent Antal egy napon prédikácziója
után hazafelé sietett a zárdába, hogy az
összesereglett hallgatóság tetszésnyilvánításai elől kitérjen. Útközben azonban mégsem térhetett ki bizonyos Péter nevű ember
elől, ki négy esztendős leánykáját, Padovánát karjain tartva panaszlá el a szentnek, hogy a szegény gyermeket a nyavalyatörés annyira megbénította, hogy nem
képes járni, hanem csak négykézláb mász.
Térdeire esvén kérve-kérte a szentet, adja
áldását szerencsétlen gyermekére. A szent
férfiúnak megesett a szive s készséggel
teljesítette az atya kérését. Haza érve, Péter
letette a kis leányt egy pad mellé, melybe
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az belefogódzott és elkezdett lépegetni. Ezt
látva botot adott kezébe, hogy arra támaszkodjék. A kis Padována azonban csakhamar eldobta a botot, mert egészen egészségesnek érezte magát s örvendezve kezdett a szobában szaladgálni; a bénultság
és nyavalyatörés egyszer s mindenkorra
megszűnt.
Hasonló csodás gyógyulások gyakorta
történtek szent Antallal már földi életében
s történnek az ő közbenjárására napjainkban is, úgy hogy a betegek méltán tisztelik
benne orvosukat s teljes bizalommal fordulhatnak hozzá.
Szent Antal mint tengernagy.

Nagy csoda történt 1732-ben szent Antal
közbenjárása folytán.
Spanyolország akkori királya megparancsolá egyik tengernagyának, Don Mondemárnak, hogy seregével szálljon át a tengeren
és hódítsa vissza Órán várát, melyet a
mórok már évek előtt elfoglaltak és jogtalanul bitoroltak. A tengernagy előadta,
hogy a bevehetetlennek tartott várat ő sem

:
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lesz képes meghódítani, de a király megmaradt kívánsága mellett és kiadta a szigorú parancsot az indulásra. Don Mondemár
meghajtotta magát s vállatvonintva távozott. Pár nap múlva hajóra szállt s Alicante
spanyol tengeri városnál kötött ki először.
Itt újra fontolóra vette hadi tervét, de
mindjobban belátta, hogy az annyira megerősített várat bevenni lehetetlen. Elment
a ferenczrendiek templomába, hogy e fontos
és nehéz ügyet ismételve Istennek és a
templom védőszentjének, szent Antalnak
oltalmába ajánlja. Imádságát végezvén, bement a kolostorba és kérte a főnököt, hogy
az ügy szerencsés kimeneteleért szent Antal
tiszteletére ünnepélyes szentmisét szolgáljon.
Mise után sokaknak jelenlétében azt
kívánta a tengernagy a főnöktől, hogy
hozasson létrát és támasztassa a főoltárhoz, melyen szent Antalnak embermagasságú szobra állott. Erre a tengernagy mindeneknek bámulatára fölment a szoborhoz,
fejébe tette tollakkal ékesített tengernagyi
kalapját, nyakába akasztotta a tábornoki
díszszalagot, oldalára a kardot és végre
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kezébe adta a vezénylő-pálczát, mire az
egész sokaság előtt így szólt fönhangon:
«Te vagy az, szent Antal, ki Órán várát
be tudod venni, én nem». Azután kezét a
szentnek fejére téve, így folytatá: «Oh, szent
Antal, mostantól fogva te vagy a tengernagy,
én pedig a te szolgád és katonád; mint
ilyen, vezényleted alatt állok és várom parancsaidat. Isten után minden reményemet
te beléd helyezem, oh nagy csodatevő!»
Ezeket mondván, leszállt a létráról, nyugodtan seregéhez ment és hajóra szállt,
Minél közelebb vitte a kedvező szél a
hajókat az ellenséges városhoz, annál inkább
várták a spanyolok félelem és remény
között az ellenség lövéseinek üdvözlését.
De miután semmit sem lehetett észrevenni, Don Mondemár megparancsola, hogy
süssék el az ágyukat. Mélységes csönd.
Erre partraszállította a katonákat, kik nem
csekély csodálkozásukra sehol nem láttak
ellenséget, sőt a mi még feltűnőbb volt, a
város kapui tárva-nyitva voltak.
A tengernagy cseltől tartva, meghagyta,
hogy a legnagyobb vigyázattal nyomuljanak a városba. De itt is minden csöndes
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és üres volt és ellenség nem mutatkozott
sehol. Végre jó idő múlva bújt csak elő
rejtekéből néhány visszamaradt mór, kik a
tengernagy elé állíttatván, a város feladására vonatkozólag azt mondották: «Midőn
a keresztény sereg a város előtt megjelent,
egyidejűleg a levegőben is egy megszámlálhatatlan hadsereg volt látható, melyet
egy ferenczrendi szerzetes vezényelt, ellátva hatalmának összes jelvényeivel, fején
a tollas spanyol kalappal, oldalán karddal,
kezében vezénylő-pálczával, végveszélylyel
fenyegetve a várost. Ennek láttára mindenki, örege, apraja, kicsinye és nagyja
mindenét itt hagyva, futásnak eredt.»
Így jutott a hatalmasan megerősített Órán
vára szent Antal hathatós közbenjárása és
segítsége által ellenállás és a keresztények
részéről minden veszteség nélkül Don Mondemár tengernagy kezébe, ki ezen nem várt
és hallatlan győzelem fölötti örömét azonnal sietett királyának tudtára adni.
Ezen csodának emlékére, mely 1732-ben
szent Antal ünnepén történt, a szentnek
fönt leírt jelvényekkel díszített szobra Alicante városában mai napig is látható.

39

Szent Antal mint levélhordó.
Déli Spanyolország Oviedo nevű városában nagy szükségben élt Uravic Franciska
asszony. Férje ugyanis, Dante Antal, jó idő
óta üzleti dolgok miatt Amerikában tartózkodván, mit sem tudott nejének ezen szorult állapotáról, minthogy ennek levelei
kezeihez nem jutottak. Végső szükségében
a szegény asszony szent Antalhoz fordult segítségért. Elment a ferenczrendiek templomában fölállított szent Antal szobrához, s egy
levelet dugott a ruhája ujjába azon bizalomteljes kéréssel, hogy a szent juttassa azt férjének kezeihez és hozza meg rá a választ.
Másnap reggel a sekrestyés egy iratot
vett észre szent Antal kezében és elakarta
tőle venni, de hiába; oly erősen tartotta a
szobor a levelet. Az első, a ki reggel a
templomba jött, Franciska volt, s látván a
szentnek kezében a levelet, azt gondolta,
hogy ez az, a melyet ő tegnap a ruhája
ujjába dugott. Panaszkodva fordult tehát
a szenthez: «Oh szent Antal,miért nem küldted el férjemnek a levelet ? Mikor anynyira
kérlek! Hát nem akarsz rajtam segíteni ?»
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A sekrestyés hallván ezt a panaszt, megkérdezte az asszonyt annak okáról s tanácsolta neki, hogy próbálja meg a szentnek
kezéből a levelet kivenni, a mi neki nem
sikerült. Franciska követte a tanácsot, és
ime! Nemcsak a levelet kapta meg, hanem
a szobor ruhájának ujjából egyidejűleg
300 drb mexikói arany hullott ki, a minőket neki csak férje küldhetett.
Tényleg úgy is volt, hogy szent Antal
a rábízott levelet a czímzettnek, Dante
Antal úrnak kézbesítette és egy éj leforgása alatt meghozta rá a választ.
A sekrestyés lármájára összesereglett
szerzetesek bámulva hallgatták a levél tartalmát, mely így hangzott:
«Kedves feleségem! Jó ideje már, hogy
félelem és remény között élek itt Limában,
minthogy rólad semmi hírt sem hallok,
míg végre megérkezett leveled, melyet egy
ferenczrendi szerzetes kézbesített nekem, s
mely véget vetett miattad való aggodalmamnak. Leveledben panaszkodol, hogy
hozzám intézett leveledet válasz nélkül
hagytam, holott én biztosíthatlak, hogy
ezen utolsón kívül egy sem jutott hozzám,
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a miért is azt hittem, hogy talán meghaltál. Ámde most annál nagyobb az örömem,
s ugyanezen szerzetes által, ki a levelet
hozta, válaszom mellett 300 aranyat küldök, a mivel magadon segíthetsz addig is,
míg magam hazaérek. Szent Antalt, az én
kedves védőszentemet kérve, hogy minél
előbb hozzád segítsen, reménylem, hogy
nemsokára ismét hírt adsz magadról. Isten
oltalmába ajánlva maradok szerető férjed
Lima, 1729. július 23.
Dante Antal.*
E levélnek spanyol nyelven írt eredetije
a csoda bizonyítéka gyanánt mai napig is
Oviedoban őriztetik.
Szent Antal mint könyvkereskedő.
Szent Antal azonban nemcsak mások
kedveért művel csodákat, hanem némelykor a saját érdekében is. Kézzel foghatóan
tanúskodik erről a jelen könyvecske története.
Midőn a szerző 1899 november havában annak megírásához fogott, azzal a
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szándékkal tette, hogy' ha a könyvnek
kelendősége lesz, tiszta jövedelméből a
budapesti karmelita zárda templomában
szent Antal tiszteletére oltárt állíttat. Szent
Antalnak úgy látszik tetszett az alku, mert
alig hogy a könyvecske megjelent, egy
jótékonyságáról előnyösen ismert úri nő azt
az ajánlatot tette, hogy az épülőfélben levő
templomban két oltárt állíttat és pedig
egyiket szent Antal, másikat szent Terézia
tiszteletére. így tehát az oltár már biztosítva volt, de azért szent Antal gondoskodott arról is, hogy a könyvecske és annak
révén az ő tisztelete Magyarországban elterjedjen. S az eredmény, ha nem is csodaszerű, de legalább bámulatos és jóformán
páratlan a magyar könyvpiaczon. Az első
kiadás ugyanis minden reklám nélkül tízezer példányban öt hónap alatt elkelt,
másik öt hónap alatt a második kiadás
ismét tízezer példányban, a harmadik tízezer példány pedig úgy látszik négy hónapig sem tart, mert midőn e sorok a
negyedik kiadás számára Íródnak, szinte
alig lehet a megrendeléseknek eleget tenni,
naponkint két-háromszáz példány megy
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szét az országba, a szélrózsa minden irányában.
Különös az a bizalom, mely a mai
hithidegnek hirdetett korban a sziveket e
dicső szent iránt betölté, s melylyel a legkülönfélébb rangú és állású emberek ezer
és ezerféle ügyeikben, bajaikban hozzáfordulnak. Láthatni e könyvecskét napszámosok, munkások, tanulók, iparosok, kereskedők, hivatalnokok, úri nők, s nemcsak
katholikusok, hanem a mi még feltűnőbb,
más vallásuak kezében is. A könyvkereskedőket szinte ostromolják érte, s az eddigi
eredmény után ítélve, még sokkal nagyobb
elterjedés várható.*
ítélje meg különben a dolgot bárki
saját tetszése szerint, annyi bizonyos, hogy
szent Antal a könyvkereskedők közt is
megállja a helyét és megérdemli, hogy
ezek benne pártfogójukat és védőszentjüket tiszteljék
* Ujabb időben pedig oly rohamosan terjedt a
könyvecske, hogy első megjelenésétől két év alatt
60.000 példányban kelt el.

Szent Antal kenyere.
O Z E N T ANTAL tiszteletének az ujabbi idő-

^ 3 ben egy egészen különös módja ka"pott lábra, az úgynevezett szent Antal kenyere. Mivel ezen, a szegények ezreire anynyira áldásos intézmény hazánkban is mindjobban terjed, röviden elmondjuk eredetét,
okát és módját.
Francziaországban már a tizennegyedik
században állott fönn egy szép szokás,
mely lényegében a «szent Antal kenyerének» intézményéhez hasonlított. Szokásban
volt ugyanis jámbor keresztény családoknál, hogy ha valamely gyermekükre Isten
különös áldását kikérni akarták, szent Antalhoz fordultak és az ő tiszteletére valamely
jótékony intézetnek annyi súlyú gabonát
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adtak, a mennyit a gyermek nyomott s ezt
«a gyermekek súlyszerinti fölajánlásának»
nevezték.
Ugyancsak Francziaországban vette eredetét a föntihez lényegében hasonló «szent
Antal-kenyér» és pedig egy látszólag egészen igénytelen eseményből. Mintegy tíz
évvel ezelőtt Toulonban egy Bouffier Lujza
nevű kisasszony nem tudta üzletének ajtaját kinyitni, mivel a zár el volt romolva.
Lakatost hivatott, ki azonban egyórai hiábavaló erőlködés után eszközökért akart menni,
hogy az ajtót föltörje. Bouffier Lujza ekkor
fogadást tett, hogy ha sikerül az ajtót erőszak nélkül fölnyitni, szent Antal tiszteletére kenyeret ad a szegényeknek. Kérésére
a lakatos újra próbát tett a kulcsokkal s
ime a zár a legelsővel minden nehézség
nélkül fölnyilt.
Világért sem akarunk e dologban csodát
látni, sőt azt sem állítjuk határozottan, hogy
a zárnak fölnyitása az imádságnak volt
eredménye, lehetett az egyszerű vak szerencse, mint mondani szokás. Mi csak a
tényeket hozzuk föl és levonjuk belőlük a
következtetést.
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Az említett eset köztudomásra jutván,
ügyes-bajos dolgaikban mások is kezdtek
szent Antalhoz fordulni s a meghallgattatás esetén hálaadásul a szegények közt kiosztandó kenyérre kisebb-nagyobb összegeket igérni. Bouffier kisasszony hálából
egy szent Antal szobrot állíttatott föl boltjának egyik mellékhelyiségében, mely csakhamar látogatott kápolnává Ion, hová az
emberek naponkint százával jöttek, hogy
szent Antalnak különféle kérelmeiket előadják, vagy azoknak meghallgattatasaert ígéretüket, hálájukat lerójják.
Ez volt szerény kezdete szent Antal újmódi tiszteletének, ez gyönge gyökere ama
terebélyes fának, mely szent Antal kenyere
név alatt rövid tíz év multán akkorára nőtt,
hogy napjainkban már azt lehet mondani,
az egész keresztény világra kiterjeszte ágait
s a szegényeknek ezrei élvezik áldásos gyümölcseit.
Hogy mily hatalmas lendületet vett ezen
intézmény főkép Francziaországban, legyen
elég csak annyit mondanunk, hogy az 1894.
év folyamán egyedül Toulon városában több
mint 50.000 forint folyt be és osztatott ki a
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szegények kenyerére. Hazánkban csak pár év
óta lett ismeretessé ezen ájtatosság, de már
eddig is közkedveltté vált s mindegyre terjed szegénysorsú honfitársaink ezreinek örömére és vigasztalására. Sőt, a mivel nem minden ország dicsekedhetik, hazánkban már
külön folyóirat is jelenik meg «Szent Antal
Lapja» czímen, a melynek főczélja ezen
áldásos intézmény ismertetése és minél szélesebb körökben terjesztése.*
De tegyük föl a kérdést, vájjon helyes és
jogosult-e szent Antalnak ilyetén tisztelete
és segítségül hívása ?
Hogy szent Antalt épen úgy, mint más
szenteket, segítségül hívni szabad és helyes
is, ahhoz kétség nem fér; hisz maga az
Anyaszentegyház tanít bennünket erre szóval és példával. A kérdés csak az, hogy
szabad és helyes-e szent Antalt úgy tisztelni és segítségül hívni, hogy az ő tiszteletére bizonyos föltételek mellett kenyeret
ígérünk a szegényeknek. Szabad-e Isten* Szent Antal Lapja megrendelhető : főt. Mészáros
Kálmán, szent Ferencz-rendi atyánál, Budapesten,
1 forint 60 krért.
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nel és az ő szentéivel ilyf ormán mintegy
alkudni ? Nem illetlenség-e ez Istennel
szemben ?
Mindezen kérdésekre megtalálhatjuk a
választ a Szentírásban. Ott olvassuk például
Jákobról, hogy midőn testvére, Ézsau elől
menekült, fogadást tőn és monda: «Ha velem leend az Isten, és megőrizend engem
az úton, melyen járok, és kenyeret adand
nekem ételül és ruhát öltözetül és szerencsésen visszatérendek atyám házához; az
Ur lesz nekem Istenem... a mit nekem
adandasz, tizedét neked ajánlom föl». Móz.
I. k. 28., 20. Ugyancsak a Szentírásban olvassuk Annáról, Elkana feleségéről, hogy
magtalan lévén, kérte az Urat és megfogadta,
hogy ha az Isten fiat ad neki, teljes életére
az ő szolgálatára szenteli. És az Ur meghallgatta imádságát, és Sámuelt ajándékozta
neki, kiből később a nagy próféta és Izrael
népének feje lett.
íme itt is mindkét kérelmező ígéretet
tesz Istennek, de annak teljesítését bizonyos
föltételhez köti. Ugyanaz történik a szent
Antal kenyerénél is. Istentől valamely anyagi
jónak megnyerését, vagy rossznak eltávolíPáfHrai Szent Antal.

4
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tását kérjük. Hogy a meghallgattatás annál
biztosabb legyen, szent Antal pártfogásához
folyamodunk, kinek számtalan csodái eléggé
bizonyítják, mily nagy az ő hatalma Istennél. Egyszersmind megígérjük, hogy a meghallgattatás esetén nemcsak szóval rójuk Te
hálánkat Isten előtt, hanem tettleg is, azáltal, hogy a szegényeken alamizsnával segítünk. Lényegében tehát ugyanazt teszszük,
a mit Jákob és Anna tettek, és a mint az ő
imájuk meghallgattatást nyert és kedves volt
Isten előtt, éppen úgy tetszeni fog az Úrnak a mi imánk és fogadásunk is, s ha
üdvünkre válik, bizonyára meg is hallgattatik.
Még azt is mondhatná valaki, mint valóban mondják is némelyek: «Minek megint
újféle ájtatosság? Maradjunk a régieknél».
Erre röviden azt mondhatjuk, hogy szent
Antal tisztelete éppen nem új, sőt nagyon is
régi, mert már halálakor kezdődött s több
mint hat századon át folyton tartott egész
napjainkig. És ha napjainkban a szent
Antal kenyere czímén új virágzásnak indul,
ez csak jele annak, hogy mily mélyen gyökerezik a keresztény népben. A szent tisz-
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teletének ez a módja szinte nem eshetik
kifogás alá, mert nemcsak hogy az Egyház
szokásaival nem ellenkezik, hanem a mint
láttuk, már a Szentírásban találunk rá példákat, s az anyaszentegyház feje, XIII. Leo
pápa 1898 márczius 1-én kelt brevejével
maga is üdvösnek találta, helybenhagyta
és ajánlotta ezen intézményt, mint a csodatevő nagy szent tiszteletének és a szegények segítésének legalkalmasabb módját.
Azt mondja ugyanis az idézett brevében:
dgazán minden katholikusnak különös oka
van szent Antalt kiválóan tisztelni. Mert ő
Isten különös kegyelméből annyi jótéteményben részesíti a keresztény népet, hogy
maga az Egyház is ő hozzá utal mindenkit, a ki csodát akar». «Ehhez járul, hogy
páduai szent Antal a jelen viszontagságos
időkben pali szent Vinczével szeretetben
szövetkezve működnek a szegény nép szükségének és nyomorának enyhítésén azáltal, hogy az egyik kenyérről gondoskodik, a másik pedig kiosztja azt. Sok templomban ugyanis a szegények táplálásához
szükséges pénz gyűjtésére szent Antalnak
kedves képe van fölállítva, a mint az isteni
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kisdedet karján hordozza s tőle mintegy
kegyelmeket kér. E kép a keresztény hivőket arra buzdítja és inti, hogy kegyelmeket
kérjenek s azoknak megnyerése után bizonyos pénzösszeget áldozzanak a szegények
kenyerére.
Ennélfogva helyeseljük és örömmel helybenhagyjuk a keresztény hivek áhítatát a
nevezett szent iránt».
Az egyház látható fejének eme helyeslő
szavai után senki sem vonhatja kétségbe,
hogy szent Antalnak tisztelete az úgynevezett «szegények kenyere» által az Egyház
szellemének teljesen megfelel.
Lássuk most már a módját, miképen gyakorolható az. Ez nagyon egyszerű: Midőn
valaki szent Antal által valamely testi vagy
lelki kegyet óhajt nyerni, ígér neki egy bizonyos mennyiségű kenyeret vagy pénzt a szegényekjavára. Ezen kérését és igéretét levélbe
is foglalhatja és akkor azt a Szent lábainál
elhelyezettgyüjtőszekrénybe helyezi. — Épp
oly hathatós azonban a szóbeli kérés és
ígéret is. (Leveleket inkább vidékről küldenek.) Midőn az óhajtott kegyet megnyerte,
akkor adja meg azt, a mit megígért.

Szent Félix kápolnája szent Antal templomában.

f
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Az alamizsna mennyisége kinek-kinek jóakarata és nagylelkűsége mellett tehetségétől függ. Egyetlen adomány sincs előre
szorosan meghatározva. De midőn azután
a kért kegyet megnyertük, sietnünk kell
leróni tartozásunkat, — ezt már a keresztény becsület is parancsolja.
Hogy a kérésnek inkább foganatja legyen,
biztosítsak magunknak a szegények imáját.
Azokét tudniillik, a kik az igért alamizsnában majd részesülnek. Azt ugyanis már az
igéret alkalmával szokás megemlíteni, hogy
kinek szánjuk a segítséget. (Például ennek
vagy annak a szegénynek, szükséget látó
családnak vagy árvaháznak, szegényháznak
vagy az egész község szegényeinek valamely perselybe s más efféle.) Kérjük azután a segíteni szándékoltakat, sőt követeljük meg tőlük, hogy a mi szándékunkra
imádkozzanak. Többet vagy kevesebbet —
csak igaz áhítattal. Szokás, hogy a szegények naponta egy Miatyánk-ot, egy Üdvözlégy-et és egy Dicsőség-et mondjanak és
utána ezt a szép fohászt: «Páduai szent
Antal, Jézus
barátja, könyörögj érettünk /»
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Ezen több oldalról fölhangzó buzgó
imának köszönhetjük azon számtalan és
gyors meghallgattatást, melyben a mi szentünk útján részesülünk. Ebből következik
azonban az a megszeghetetlen kötelesség,
hogy: /. meg is adjuk azután, a mit ígérünk, 2. hogy azoknak adjuk, a kiknek
ígértük.
De van még egy kötelességünk az igéret
teljesítésén fölül, és ez a hála. Kérés és
hálálkodás nyitja meg az Úr adakozó kezeit.
És e köteles hálát legméltóbban úgy róhatjuk le, ha páduai szent Antal dicsőségét
mások előtt hirdetjük, az ő pártfogásával
keresztény szellemben eldicsekedünk. Ez a
hirdetés, dicsekvés másokat is vonzani fog
a mi Szentünkhöz. — De jól teszszük,
ha némelyeket egyenesen föl is szólítunk arra, hogy ő hozzá forduljanak bajos
ügyeikben.
Fölötte könnyű szent Antal kenyerének
intézményét bárhol is életbe léptetni!
Elég, ha páduai szent Antal szobrát vagy
képét a templomban (kápolnában, iskolában vagy a katholikus kör helyiségében)
szembetűnően elhelyezzük, úgy, hogy a

közönség könnyen hozzáférhessen és közelében helyet foglalhasson. A szobor vagy
kép alá egy gyüjtőperselyt teszünk az adományok befogadására. Esetleg egy levélgyűjtő szekrényt is. — Ennyi az egész.
Azok, kik ezen egyszerű, de megható
ájtatosság terjesztésén, meghonosításán buzgólkodnak, csakhamar dús jutalmukat találják az elért eredményekben.
Nincs az a hitközség, iskola vagy kör, —
legyen bár közönsége maga is a legszerényebb anyagi viszonyok között, — a hol.
a szegények perselye eddig semmit vagy
majdnem semmit sem eredményezett volna.
Bizony a kik megpróbálták, mind szerencsésnek vallják magukat, hogy szent Antalra
bízhatták a szűkölködők és éhezők kenyerének nehéz gondját.
Isten szemlátomást megáldja ezen intézményt. Már alig számlálhatnék meg a városokat és falvakat, az iskolákat és köröket, hol meg van honosítva és mindenütt
a legcsodásabb eredménynek örvendezhetünk.
Mire buzdítson ez minket? A példa követésére ! Legyen Magyarhonban is min-
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denütt ismeretes szent Antal kenyere! Legyen minden katholikus család házában
beszerezve! Ezt akarjuk mi ezen kis könyvvel előmozdítani.
Az adomány fölajánlása történhetik a következő imával, melyre XIII. Leó pápa 1900 május
6-án 100 napi búcsút engedélyezett.

Csodálatos szent Antal, ki dicsőséges
vagy csodatetteid és Jézus leereszkedése
által, ki kisded alakjában hozzád alászállott,
hogy karodon nyugodjék, szerezd meg
nekem az ő jóságától a kegyelmet, melyet
szívből hőn óhajtok. Ki a szegény bűnösök
iránt mindig részvéttel viseltettél, ne tekints
érdemtelenségére annak, ki hozzád folyamodik, hanem az Isten dicsőségére, melyet
ezáltal ismét előmozdítasz és az én lelkem
üdvére, melylyel ügyem, mit most oly nagy
bizalommal eléd terjesztek^ bensőleg összefügg. Háladatosságom zálogául fogadd a
kis adományt, melyet a szegények istápolására ime áldozok; Megváltó Jézusunk kegyelméből és a te szószólásodra engedje
meg nekem Isten, hogy egykor velük együtt
mennyekbe fölvétessem. Ámen.

II. RÉSZ.

Ajtatosságok szent Antal tiszteletére.
A KEDD, MINT SZENT ANTAL NAPJA.

V

ALAMINT a szombatot szűz Máriának,
a pénteket Jézus szentséges Szivének,
a csütörtököt az Oltáriszentségnek, a szerdát szent Józsefnek, úgy szokás a keddet
szent Antal tiszteletére szentelni. Régi szokás ez már, úgyszólván egyidős szent Antal
tiszteletével s onnan vette eredetét, hogy a
szentet e napon temették el és e napon
legtöbbször dicsőítette őt az Úr különféle
csodákkal. D e r a szent maga is ajánlotta a
keddi ájtatosságot, mert 1617-ben Bolognában megjelent egy jámbor nőnek és így
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szólt hozzá: «Látogasd meg kilencz kedden szent Ferencz templomában képemet
és meghallgattatast nyersz». És tényleg, nemcsak e nő, hanem százak és ezrek nyertek
különféle ügyeikben, bajaikban meghallgattatast szent Antalnál a neki oly kedves
keddi ájtatosságokon, melyek főleg a ferenczrendiek templomaiban tartatni szoktak. így
terjedt el ezen ájtatosság majd az egész
katholikus világban.
Az ájtatosság a következő: Kilencz keddi
napot választunk, a melyeken szent Antal
tiszteletére, lehetőleg ferenczrendi, vagy
akármely templomban, szentmisét hallgatunk, különféle imákat végzünk. Tehetjük
ezt esetleg odahaza is szent Antal képe
előtt. Hogy a kért kegyelemre annál méltóbbak legyünk, igen ajánlatos ezen keddi
napokon vagy legalább azok egyikén a
szentségekhez is járulni és a római pápa
szándékára imádkozni, a mely esetben búcsú is nyerhető. Különben az év minden
keddjén hét évi és hétszer negyven napi
búcsút nyerhetni bármely ajtatossággal szent
Antal tiszteletére.
Számtalanok, kik a kilencz keddi ájta-
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tosságot megtartották, sokszor csodás meghallgattatásban részesültek. Ha mi talán
nem nyernénk meghallgattatást, mivel kérelmünk Isten akaratával ellenkezik és nem
válnék üdvünkre, mégis meg lehetünk győződve, hogy szent Antal fáradtságunkat és
imáinkat kárba veszni nem hagyja, hanem
más módon jutalmazza.
Imádkozzunk tehát erős bizalommal, Isten
akaratában való megnyugvással s oly kitartással, mint az első keresztények imádkoztak a fogságban ülő szent Péter apostolért, s mi is meg fogunk menekülni
testi-lelki bajaink, szükségeink rabságából
a páduai csodatevő hathatós közbenjárása
által.
Bevezető ima az ájtatosság elején.
Oh szent Antal, te hatalmas segítő minden szükségben, mivel pártfogásodat anynyian tapasztalták és magasztalták, én is
megtartom a kilencz keddi ájtatosságot a
te tiszteletedre és reménylem, hogy Jézus
Krisztus drága érdemei és a te segítséged
és közbenjárásod által szükségemben, bajos
ügyemben vigasztalást nyerek. Letérdelek
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alázattal szent képed elé és teljes tisztelettel kérem pártfogásodat. Én erősen hiszem,
oh kedves Szent, hogy akarsz is, meg tudsz
is rajtam segíteni s legkevésbbé sem kétlem, hogy nagy jóságodnál fogva meg is
segítesz. Mert földi életedben Istennek oly
hű szolgája voltál, a mennyekben Jézusnak
oly hű barátja vagy, hogy semmiféle kérésedet meg nem tagadhatja.
Ha tehát kérelmem, melyért ezen kilencz
keddi ájtatosságot tartom, Isten akaratával
megegyezik, nem kétlem, hogy az Ur trónja
elé viszed és meghallgattatását kieszközlöd.
De ha azzal ellenkeznék, vagy lelkem kárára válnék, akkor a világért sem kivánom,
hogy teljesüljön, hanem nyerj helyette számomra más kegyelmet.
Hallgass meg tehát, oh szent Antal, és
vigasztalj meg szükségemben. Fogadd kegyesen forró kérelmemet. Lágyítsák meg
föhászim és könyeim szivedet. Ne hagyj
bizalmamban szégyent vallanom.
Ne tekintsd az én méltatlanságomat, ne
gondolj arra, hogy Istent és téged, az ő
kedves barátját oly sokszor megbántottalak,
hanem lásd, mennyire bánom minden bű-
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nőmet s erősen fogadom, hogy többé nem
vetkezem. Ne vesd meg tehát töredelmes,
bánatos szivemet, miként Isten sem veti
meg. Minél nagyobb bűnös vagyok, annál
erősebben számítok részvétteljes szivedre.
Szives örömest jövök hozzád, térdet s
fejet hajtok előtted, tiszteletteljesen imádom
az isteni kisdedet, kit karodon tartasz és
kérlek, imádd őt te is nevemben és mutasd
be neki ájtatosságomat. Add eléje kérésemet, mondd el neki szükségemet, mely szivemet nyomja és nyerd meg nekem a kért
kegyelmet, hogy jóságodat, hatalmadat sok
másokkal én is hirdethessem, dicsérhessem. Ámen.

Elmélkedések és imák a kilencz
kedden.
ELSŐ KEDDEN.

Sz. Antal szeretetéről Isten és emberek iránt.
O Z E N T Antal szerette Istent teljes szivé^ 3 bői, teljes leikéből, minden erejéből,
s felebarátját, mint önmagát. Szeretetből
Isten iránt elhagyta a világot és a kolostor
magányába vonult. Szeretetből ő iránta hithirdető akart lenni és érte vérét ontani.
S hogy felebarátját úgy szerette, mint önmagát, megmutatta az által, hogy bejárta
a városokat és falvakat, hirdetvén az evangéliumot, hogy az embereket a hitben erősítse, Jézushoz vezesse s őket mind e világon, mind a másikon boldogokká tegye. így
teljesíté az Úr parancsát.

64

Keresztény lélek! Hogy áll a te szereteted Isten és emberek iránt? Hasonlítasz-e
szent Antalhoz ? Szereted-e Istent ? Ment-e
szived a bűntől ? — Ha nem, akkor ne
késsél minél előbb meggyónni. Mert így
nem vagy Isten gyermeke! Vizsgáld meg
lelkiismeretedet. Ma pedig mutasd meg szereteted Isten iránt az által, hogy készakarva
nem vetkezel.
Hogy viselkedel felebarátoddal szemben ?
Talán még gyűlöletet is táplálsz iránta szivedben ? Bocsáss meg neki azonnal és mondj
le minden haragról, boszúságról. Légy ma
mindenki iránt nyájas, barátságos, szeretetteljes, engedékeny s mentegesd a hol csak
lehet, mások hibáját.
Ima.
Oh kedves szent Antal, ki szeretetből Isten
iránt minden földi javakról lemondottál és
kész voltál az ő dicsőségeért és felebarátid
lelki üdveért még életedet is föláldozni,
nyerd meg nekem Jézus édes Szivétől, hogy
annak kegyelemsugarai az én hideg szivemet fölmelegítsék és igazi emberszeretetre
gyúlaszszák. Kegyes figyelmedbe ajánlom
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azon ügyet is, melyért ezen ájtatosságot
tartom és kérlek, intézd el azt úgy, a hogy
Istennek nagyobb dicsőségére, lelkemnek
nagyobb hasznára válik. Ámen.
MÁSODIK KEDD.
Szent Antal tevékeny hitéről.
«Az igaz a hitből él», mondja a Szentírás.
A ki hivő keresztény akar lenni, annak is
a hit szerint kell élnie. Szent Antal e tekintetben ragyogó példaképül szolgál. Ő mindenben, kicsinyben és nagyban hű volt
Isten, önmaga és embertársai iránt. A mit
egyszer Isten akaratának ismert, azt véghezvitte, nem törődve semmi nehézséggel. Látván, hogy Isten őt különös szolgálatára
hívja, odahagyott mindent, a mivel őt a
világ csábította, hogy Isten akaratát teljesítse. Önmaga iránt rendkívül szigorú volt
és örömmel vállalt magára minden keresztet és szenvedést, a mit Istene rámért. Ő az
Ur ama szavai szerint cselekedett: «Vedd
magadra keresztedet és kövess engem».
Embertársát mindig testvérének tekinté
Krisztusban, miként a hit parancsold.
Páduai Szent Antal.

5
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Keresztény lélek! Hasonló vagy-e szent
Antalhoz, vagy azt gondolod, hogy a hit
által egyedül is üdvözülhetsz ? Csalódol.
A hit jócselekedetek nélkül meg van halva
és nem üdvözít. A hit legyen minden cselekedetednek, szavadnak, gondolatodnak
zsinórmértéke. Vizsgáld meg magadat és
gondolkodjál fölötte.
Ima.
Oh dicső védőszentem, kedves szent
Antal, ki nekem életedben oly szépen megmutattad, hogy kell a hit szerint élnem,
Isten akaratán megnyugodnom, az Úr kezéből minden keresztet és szenvedést szivesen fogadnom; nyerd meg, kérlek, nekem is azt a kegyelmet, hogy a te példád
szerint én is a hitből, vagyis hitem szerint
éljek. Mindenben, a mi ér, Isten akaratát,
rendelését lássam, a hit világánál járjak és
örök üdvösségre jussak. Azt a kegyelmet
is, a melyet e kilencz keddi ájtatossággal
megnyerni akarok, csak annyiban kérem,
a mennyiben az lelkemnek üdvére és Isten
dicsőségére válik. Ámen.
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HARMADIK KEDD.

Szent Antal alázatosságáról.
Az alázatosság alapja a keresztény tökéletességnek. Minél magasabbra akarjuk a
házat építeni, annál mélyebbre kell annak
alapját lerakni. Hasonlóképen neked is
annál alázatosabbnak kell lenned, minél
tökéletesebb akarsz lenni. Az alázatosnak
kegyelmet ad az Úr, míg a kevélytől megvonja azt. Jól tudta ezt szent Antal és azért
gyakorolta magát az alázatosság erényében.
O örült, ha a kolostorban a legalsóbbrendű
teendőket végezhette és sehogy sem szenvedhette, ha mások dicsérték. Ellenben szerette, ha rendtársai ügyetlennek és tudatlannak tartották. Édes Üdvözítőjéhez akart
Ő hasonlítani eme szavai szerint: ((Tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok és alázatos szivű».
Hát te, keresztény lélek, alázatos vagy-e,
vagy talán szeretsz feltűnni, ragyogni, másoktól dicsértetni ? Nem szoktál-e boszankodni, ha néhanapján megszólnak, vagy
tetteid nem részesülnek kellő elismerésben?
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Fogadd meg ma, hogy nem szólsz magadról semmi olyast, a mi dicséretedre válnék. Minél csekélyebbnek látszol a magad
szemében, annál magasabban állsz Isten
előtt.
Ima.
Oh szent Antal, ki magadat mindenek
között a legcsekélyebbnek tartottad és nagy
tudományod világosságát alázatosan a véka
alá rejtetted, tekints reám kegyesen és nyerd
meg nekem azt a kegyelmet, hogy szelid
és alázatos szivű isteni mesterünktől, Jézus
Krisztustól megtanuljam az igaz alázatosság és önmegtagadás erényét és ezáltal
megtaláljam azt a lelki békét, mely csak
az alázatosaknak adatik. Hallgasd meg ama
kérésemet is, melyet ezen ájtatosság által
pártfogásodba ajánlok. S hogy ezen kérésem annál biztosabban teljesüljön, a jövő
keddig megfogadom, hogy minden megaláztatást békével tűrök és minden kísértés
alkalmával a kevélységre, megemlékezem
alázatos szivéről isteni Mesterünk és Megváltónknak, ki él és uralkodik mindörökké.
Ámen.

NEGYEDIK KEDD.

Szent Antal szívtisztasága.
«Boldogok a tisztaszivűek, mert ők meglátják az Istenta — monda egykor édes
Üdvözítőnk a köréje gyűlt seregnek. E szavak szünet nélkül fülében csengtek az Ur
minden hű követőjének. Ezen erényben
mindannyian kitűntek. Szent Antalt is díszítette ezen erény nagy mértékben. Tiszta
volt az ő élete, akár az angyalé emberi
testben. De hogyan ? Ama két eszköz által,
melyeket isteni mestere ajánlott e szavakkal: «Vigyázzatok és imádkozzatok!)) Szent
Antal ugyancsak vigyázott szivének minden mozdulatára és férfiasán küzdött minden kísértés ellen. De nem saját erejében
bízott, hanem mindenekelőtt Istenhez folyamodott alázatos és kitartó imában. Ezáltal
sikerült neki a gonosz szenvedély tüzet
végre egészen elnyomnia. Most pedig örökké
ékeskedik mennyben e drága erény öltönyében s az angyalok körében zengi a dalt
az isteni Báránynak, melyet csak szüzek
zenghetnek.
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Keresztény lélek! Talán te is sokszor ki
vagy téve tisztátalan kísértéseknek. A gonosz
lélek leginkább a szívtisztaság drága kincsét igyekszik az embertől elrabolni. De
meg ne ijedj. El ne veszítsd bátorságodat.
Vigyázz és imádkozzál, miként szent Antal
tette és hívd őt segítségül. A hányszor
megtámadnak a kísértések, annyiszor vesd
ki őket eszedből. A kísértések bármily rútak
legyenek, magukban véve nem vétkek, valamíg ellenük küzdesz és őket utálod. Imádkozzál főkép gyakran a tisztaság erényeért.
Végül vess számot magaddal, hogyan küzdöttél eddig. Ha hibáztál, fogadd meg erősen, hogy ezután vigyázsz és imádkozol.
Ima.
Oh szent Antal, ki sok imádság és önmegtagadás árán szeplőtelen szívtisztaságra
és életszentségre tettél szert, hozzád folyamodom gyarlóságomban, eszközöld ki hathatós közbenjárásoddal számomra azt a
kegyelmet, hogy a hármas harczot a test,
világ és ördög ellen győzelemmel megvívjam, és szivemet a gonosz indulatoktól
tisztán megőrizzem. Emlékezzél meg kérel-
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memről is, melyet ma újra eléd terjesztek. Teljesítsd, kérlek, ha Isten akaratával
és lelkem üdvével nem ellenkezik. A jövő
keddig azon leszek, hogy önmegtagadás
által önnönmagam és érzéki hajlamaim
fölött uralkodjam, szeretetből a megváltó
Jézus iránt, ki az Atyával és Szentlélekkel
egyetemben él és uralkodik mindörökön
örökké. Ámen.
ÖTÖDIK KEDD.

Szent Antal önmegtagadásáról.
«A ki tanítványom akar lenni, tagadja
meg önmagát, vegye magára keresztjét és
kövessen engem.» E szavakkal adta Jézus
tudtunkra az ismertető-jeleket, melyekkel
birnunk kell, ha tanítványai akarunk lenni.
Szent Antalon e jeleket első pillanatra fölismerhetjük. Testét böjt és imádság által
szigorú fegyelem alatt tartotta. Már gyermekkorában sanyargatta testét bőjtölés és
önmegtagadás által. Amúgy is durva ruhája
alatt vezeklő-övet viselt, mely testét folyvást gyötörte. Sokszor napokon át nem vett

magához semmit. Tehát Krisztus igaz tanítványaként áll előttünk.
Te ugyan nem követheted őt ennyire;
ezt nem is kívánja tőled Isten. Kisebb dolgokban azonban példát vehetsz tőle. Hány
alkalom kínálkozik példának okáért naponkint érzékeid zabolázására. Majd látni, majd
hallani való van, a mihez neked semmi
közöd, de te kíváncsi vagy, szeretnéd megtudni, íme, itt az alkalom az önmegtagadásra. Tedd föl ezt magadban s lefekvés
előtt nézz utána, hogyan tartottad föltételedet.
Ima.
Oh szent Antal, ki az édes Jézusnak az
önmegtagadásban igaz követője voltál, taníts
meg, kérlek, engem is önmagamat megtagadni, keresztemet békén viselni és Jézus
Krisztusnak igaz követője lenni. Ne engedd,
hogy a rendetlen vágyak és érzékies hajlamok rajtam erőt vegyenek, hanem adj
erőt, hogy példád szerint érzékeimet féken
tarthassam, megtagadjam, és a töredelmes
bűnbánat és vezeklés útján eljussak az isteni
Mester országába, hol ő az Atyával és Szentlélekkel uralkodik mindörökké. Ámen.
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HATODIK KEDD.

Szent Antal buzgalmáról az Isten szolgálatában.
«Mivel sem hideg, sem meleg, hanem
lanyha vagy, elkezdelek kivetni a számból.»
A Szentírás eme fenyegető igéi azoknak
szólnak, kik az Isten szolgálatában hanyagok, közönyösek. Isten ugyanis azt akarja,
hogy teljes erőnkből szolgáljunk neki.
Ő nem elégszik meg félszegségekkel. Nem
szabad egyik szemmel ő reá néznünk, a
másikkal pedig a világ után kacsintgatnunk. Szent buzgalom lelkesítsen bennünket mindig az Úr szolgálatában.
Szent Antal ebben is példaképül szolgálhat. Mély lángbuzgalom emésztette őt azért,
hogy Istent mindenek megismerjék, szeressék és dicsérjék. Ezért áldozta föl mindenét, ezért nem kímélt semmi fáradságot.
Azért vonult a zárda magányába, hogy
Istennek jobban szolgálhasson. Azért járt
be falvakat, városokat, tartományokat, sok
fáradsággal hirdetve Isten igéjét, hogy másokat is Isten hű szolgálatára buzdítson,
lángoló szeretetére gyúlaszszon.
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Te is ilyen buzgó vagy-e Isten szolgálatában, vagy talán ellenkezőleg, hanyag és
közömbös ? Talán azt gondolod, hogy nem
olyan fontos az ? De bizony Isten nem éri
be fél szívvel, ő az egészet akarja. A Szentírás azt mondja: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből és
minden erődből. Jegyezd meg jól e két
szót: «teljes» és «minden», és vizsgáld
meg, vájjon lusta és hanyag, vagy buzgó
és hű szolgája voltál-e Uradnak ? Hogy
állsz az imádsággal ? Járulsz-e gyakorta a
szentségekhez ? Eljársz-e a templomba ?
Mondjad gyakran szivedben: Szent Antal,
tégy engem Isten hű szolgájává!
Ima.
Oh szent Antal, ki kora ' gyermekségedtől halálod órájáig oly híven és kitartóan
szolgáltál az Úrnak s oly nagy buzgósággal igyekeztél az ő szolgálatának másokat is
megnyerni, könyörögj, kérlek, érettem szegény bűnösért, ki eddig inkább a világnak, mint Istennek szolgáltam, hogy mától
fogva ne ismerjek más czélt, mint egyedül
szívvel-lélekkel az Úrnak szolgálni s a saját
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és embertársaim lelkeüdvét munkálni. Kérelmemnek teljesítését is csak annyiban
óhajtom, a mennyiben ezen czélnak megfelel. Első sorban csak azt kérem tőled:
tégy engemet Isten hű szolgájává. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
HETEDIK KEDD.

Szent Antal szeretetéről Jézus iránt.
«Mivel Jézus övéit, kik a'világban voltak, szerette, mindvégig szerette őket.» Igen,
mindvégig és minden mértéken túl, határtalanul szeretett minket! Kimutatta ezt megtestesülése, kimutatta egész élete és működése által. Most sem felejtett el bennünket,
midőn az Atyának jobbján ül. Naponkint
és óránkint új meg új zálogát adja szeretetének. S mit kíván tőlünk viszonzásul ?
Csak azt, hogy szeressük teljes szívből. Oh,
bárha ezen viszontszeretetben Jézus iránt
szent Antalhoz hasonlítanánk, akkor bizonyára örömét találná bennünk az Ú r !
E szentnek szivében szent szeretet-tűz lángolt Jézus iránt. Órákon át képes volt édes
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Üdvözítőjével szent imákban és elmélkedésekben eltársalogni s még a munka mellett
is Jézussal foglalkoztak gondolatai. Szeretett elmélyedni szerelmes Megváltója keserves kínszenvedésének és halálának megfontolásába. Örömest időzött a templomban,
hogy az Oltáriszentségben jelenlevő Úr
Jézust imádja, dicsérje és neki hálát adjon.
A miért Jézus kedves szolgáját sok lelki
vigaszban részesítette és többször csodálatosan megjelent neki.
Az Úr Jézus tetőled nem kívánja, hogy
te is kizárólag az imádságnak és elmélkedésnek élj; mert erre nem mindig érsz reá.
De azon imákat, melyek minden kereszténynek kötelessége, úgy mint a reggeli,
esti és asztali imák, nemcsak hogy el ne
mulaszd, hanem mindig pontosan és ájtatosan végezd. Milyenek voltak imáid eddig ?
Talán csak ajkaidat mozgattad, de szived
hideg maradt... Ezután máskép legyen.
Isten a jóakaratra tekint. Néha talán ráérnél
édes Üdvözítődet a templomban is meglátogatni. De ha nem teheted, üdvözöld őt
legalább a távolból jámbor fohászokkal.
Tedd ezt legalább akkor, mikor a templom
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előtt elhaladsz. Mondogasd gyakorta: Mindent szeretetből Jézusért.
Ima.
Oh szent Antal, kinek szivébe Jézus édes
Szive szeretetének tüze áthatott és azt folyvást lobogó lángra gyúlasztotta; ki az imádságban, szent elmélkedésben és Jézussal való
társalgásban oly sok vigasztalást és édes
örömet találtál: eszközöld ki közbenjárásoddal, hogy Jézus szentséges Szive szerelmének lángjai az én hideg szivemet is általjárják és szeretetre gyúlaszszák, hogy én is
örömömet, boldogságomat találjam annak
közelében és társaságában, kinek gyönyörűsége az emberek fiai között lehetni. 0 tőle
nyerd meg ama kérésem teljesítését is,
melyért ezen ájtatosságot tartom s ki az
Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik
mindörökké. Ámen.
NYOLCZADIK KEDD.

Szent Antal mint szűz Mária gyermeke.
«Ime, mostantól fogva boldognak mondanak minden nemzetségek.* így szólt egy-
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kor a szent Szűz lelke örömében, midőn őt
rokona, Erzsébet, mint az Úr anyját üdvözölte. Szűz Mária e mondása szórói-szóra
beteljesedett, Jézus igaz tanítványai mindenkor dicsérték, szerették és magasztalták őt.
Ez különben nem is lehet máskép. A ki
Jézust igazán szereti, annak szeretnie kell
az ő szűz Anyját is. Szent Antalon megláthatod, kedves keresztény lélek, milyennek
kell lennie szűz Mária igaz gyermekének.
Ő nemcsak szavakkal tisztelte szűz Máriát,
hanem tettekkel is. Vagyis nemcsak ajkával
dicsérte és magasztalta őt, hanem mindenekelőtt erényeit iparkodott követni. Ezt kívánja
szűz Mária is és annak örül leginkább, ha
példáját követjük az alázatosságban, engedelmességben, szűztisztaságban stb., miként
szent Antal tévé.
Nemde, te is gyermeke akarsz lenni szűz
Máriának! Talán imádkozol, fohászkodol is
hozzá e végre naponkint. Tedd ezt ezután
is és ne engedj egy napot se elmúlni a nélkül, hogy őt ne köszöntenéd. De vesd föl
a kérdést komolyan: «Olyan-e az én életem, mint szűz Mária gyermekéhez illik ?
A kegyelem birtokában vagyok-e, vagy nem
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nyomja-e lelkemet halálos vétek ?» — Ha
igen, akkor ne késsél meggyónni, hogy
ismét Mária gyermeke lehess, mert így
bizony nem vagy. Kérjed szent Antalt, járjon közbe Máriánál, hogy hathatós védelmébe fogadjon.
Ima.
Oh dicső szent Antal, ki a boldogságos
szűz Mária iránt már ifjúkorodban oly nagy
tisztelettel viseltettél, egész életedre az ő szolgálatába szegődtél és holtodiglan hű gyermekének mutattad magadat! segíts meg,
kérlek s járj közben értem a szent Szűznél,
hogy engem is pártfogásába vegyen, gyermekének fogadjon; erősíts és taníts meg
engem, hogy necsak ajkaimmal dicsérjem
őt, hanem dicső erényeinek követése által
iparkodjam kedvében járni s így azon kegyelmet is kiérdemelni, a melyért ezen
kilencz keddi ájtatosságot tartom. Ámen.
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KILENCZEDIK KEDD.

Szent Antal haláláról.
«Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak meg», mondja szent János apostol a
Titkos Jelentések könyvében. Szent Antal
ugyancsak ezen boldogok közé tartozott.
Egész élete Istennek lévén szentelve, a világnak és önmagának már rég meghalt a
szent férfiú, mielőtt testi halála bekövetkezett. Ő Krisztusnak élt, Krisztusban is halt
meg, miután életerejét az ő szolgálatában
fölemésztette. De épen azért, mivel élete az
Ur szolgálatában tölt, a halál nem volt
reánézve keserű, hanem boldogsággal töltötte el azon tudat, hogy végre teljesül szivének legforróbb vágya, egyesülhet Istenével mindörökre. Szent Antal bízvást elmondhatta az apostollal: «Jó harczot harczoltam,
a hitet megtartottam; végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró».
Minden embernek meg kell halnia, de
nem mindenki úgy hal meg, mint szent
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Antal. Miért? mert ilyen boldog halál csak
olyan szent életre következhetik, minő az
övé volt. Ha tehát jól akarsz meghalni, készülj reá keresztény élettel. S ha ma meg kellene halnod, milyen halált várhatnál ? Ugyan
miért élsz úgy, mintha sohasem kellene meghalnod ? Miért nem gondolsz gyakortább
arra, hogy mily rettenetes az élő Istennek
kezébe esni ?
Ima.
Oh szent Antal, ki a boldogok halálával
kimúlván, bementél a mennyei dicsőségbe,
tekints reám onnan fölülről és nyerd meg
számomra Isten trónjánál azt a kegyelmet,
hogy hirtelen és véletlen haláltól megmentessem s keresztény életmód által jól elkészülve boldogul múljak ki az Úrban.
Újra ajánlom pártfogásodba azt az ügyet
is, melyért ezen ájtatosságot tartottam s
ezennel bevégzek. Hallgass meg engem, oh
csodatevő Szent és nyerd meg kegyes közbenjárásod által, a miért könyörgök, hogy
nagy hatalmadat én is hálatelt szívvel hirdethessem és magasztalhassam. Ámen.
Páduai Szent Antal.

6
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Bezáró ima az ájtatosság végén.
Oh szent Antal, a szomorúak kegyes
vigasztalója, ime ezennel befejezem ájtatosságomat, melyet tiszteletedre kilencz kedden át tartottam. Te tudod, hányszor térdeltem előtted, hányszor fohászkodtam hozzád gyermeki bizalommal. Ma még egyszer
megjelenek nálad és alázattal kérlek, teljesítsd rajtam Ígéretedet, melyet azoknak tettél, kik téged ezen ájtatossággal tisztelnek.
Te, ki földi életedben oly részvétteljes voltál és oly sokakon segítettél, könyörögj értem Jézus szent Szivénél s nyerj számomra
meghallgattatast. Benned helyeztem bizodalmamat, ne engedd, hogy megszégyenüljek.
Ámen.
Hálaadás a kért kegyelem megnyeréseért.
Oh kedves szent Antal, örömmel tapasztaltam, hogy senkisem bízik benned hiába,
senkisem hí segítségül szükségében, senkisem választ pártfogóul eredmény nélkül.
Bizalommal fordultam hozzád és megsegítettél, vagyis mivel értem könyörögtél, megsegített engem az Úr. Szivem mélyéből há-
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lát adok neked ezen jóságodért, hathatós
közbenjárásodért. Ne vesd meg az én gyarló
hálámat s viseld gondomat ezután is minden ügyemben, bajomban, hogy irántad való
tiszteletem necsak hogy meg ne fogyatkozzék, hanem folyton gyarapodjék.
Neked pedig, égnek-földnek Ura, örök
hála és imádás, hogy hű szolgádnak, szent
Antalnak érdemeiért és közbenjárásáért engem ilyen kegyelemben részesítettél! Ezen
atyai jóságodért áldjon lelkem tégedet szent
Antallal egyetemben mindörökké. Ámen.
Reggeli ima szent

Antalhoz.

Oh szent Antal, dicső pártfogóm, szeretettel köszöntlek e napnak reggelén és kivánom, hogy e napon százak és ezrek dicsérjenek és tiszteljenek széles e világon. Örvendeztesd meg lelkem et a te szeretetteljes
jóságoddal, állj mellettem e napnak folyamán, hogy a kisértő hozzám ne férhessen;
erősíts engem, hogy minden incselkedését
legyőzhessem.
Áldj meg engem, oh szent Antal, a magas
egekből és eszközöld, hogy az Úr kegyelme
6*

vezéreljen engem minden útaimban és megőrizzen minden testi-lelki bajtól. Én pedig
azon leszek, hogy e napon a te erénynyomdokaidon járva, munkáljam lelkem
üdvösségét.
Neked szentelem tehát e napot, tudván,
hogy ezáltal azt is tisztelem, kit egyedül
illet minden dicséret és dicsőség, kinek te
kiváló szeretettel szolgáltál életednek minden napjaiban, a Szentháromság egy Istent,
ki él és uralkodik mindörökön örökké.
Ámen.

Esti ima szent Antalhoz.
E napnak estéjén ismét tehozzád folyamodom, oh szent Antal, hogy a manap vett
jókért neked hálát adjak és közbenjárásod
által elkövetett hibáimért és bűneimért Istentől bocsánatot kérjek. Végy ótalmadba az
éjjelre is, őrizd meg testemet, lelkemet, hogy
a gonosz ellenség nekem ne árthasson, hanem ép egészségben érhessem meg a holnapi napot. Oh, szent Antal, segíts!
Jézus, Mária, szent József, szent Antal,
nektek ajánlom testemet-lelkemet. Ámen.

Miseájtatosság szent Antal tiszteletére.
Mise kezdetére.
z ATYÁNAK és Fiúnak és Szentlélek
Istennek nevében kezdem e fönséges
áldozatot, egyesülve az áldozópappal az
oltáron, a vitézkedő Egyházzal a földön és
a megdicsőülttel az égben, forrón óhajtván,
hogy ezen áldozat Istennek nagy dicsőségére, nekem pedig és mindazoknak, kikért
fölajánlani szándékozom, lelkünk üdvösségére váljék.
Kérlek, oh mindenható Úristen, törüld el
a te szentéidnek, különösen szent Antalnak
érdemei és könyörgései által bűneimet és
bocsásd meg az én nagy vétkeimet, hogy
ezen szentmiseáldozaton tiszta szívvel lehessek jelen és részesüljek annak gyümölcseiben. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A

Introitusra.
36. Zsolt.

Az igaz szája bölcseséget szól és nyelve
igazat beszél. Istene törvénye az ő szivében. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és
Szentlélek Istennek, miképen kezdetben vala
most és mindörökön örökké. Ámen.
Szent Antal erényeiért, Uram, irgalmazz
nekünk!
Szent Antal szeretetéért, Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Szent Antal érdemeiért, Uram, irgalmazz
nekünk!
Glóriára.
Oh, jóságos Jézus, te az Atya dicsőségének visszfénye, szent Antal szeretetének
és vágyódásának egyedüli tárgya, taníts meg
engem szent akaratodat úgy teljesíteni, a
mint ő mindenkor teljesítette, hogy a te
szelíd szellemedtől vezéreltetve oda juthassak, a hová egykor szent Antal jutott s
megtaláljam azt a békeséget, melyet ő a te
mennyei dicsőségedben talált, hol te az
Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodói.
Ámen.
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Kfizintára.
Örök mindenható Isten, ki a te dicső hitvallódat, szent Antalt a csodatettek oly nagy
fényével vetted körül: engedd kegyelmesen, hogy a mit érdemeiért bizalommal kérünk, közbenjárására megnyerjük. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Epistola.
Jéz. Sir. 31, 8—11.

Boldog ember, ki hiba nélkül találtatott
és a ki arany után nem járt és nem bízott
a pénzben és kincsekben. Kicsoda ez, és
dicsérni fogjuk őt? mert csodadolgokat
cselekedett életében. Ki megpróbáltatott
abban és tökéletes maradt, örök dicsősége
leszen; ki vetkezhetett és nem vetkezett;
gonoszát cselekedhetett és nem cselekedett;
azért biztosítvák javai az Úrban és alamizsnáit beszéli a szentek egész gyülekezete.
Evangélium.
Máté 5,13—19.

Az időben monda Jézus az ő tanítványainak: Ti vagytok a föld sava; hogy ha a só

megromlik, mivel sóznak? semmire sem
való többé, hanem, hogy kivettessék és
eltapodtassék az emberektől. Ti vagytok a
világ világossága. Nem rejthető el a hegyen
helyzett város. Sem gyertyát nem gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a
gyertyatartóra, hogy világoskodjék mindazoknak, kik a házban vannak. Ugy világoskodjék a ti . világosságtok az emberek
előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és
dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben vagyon. Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a
törvényt vagy a prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni. Mert bizony
mondom nektek, míg elmúlik az ég és föld,
egy betű, vagy egy pont el nem marad a
törvényből, míg mind meg nem lesz. A ki
tehát fölbont egyet e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket,
legkisebbnek fog hivatni mennyeknek országában; a ki pedig megcselekszi és tanítja, nagynak fog hivatni a mennyeknek
országában.
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Offertoríumra.
Fogadd kegyesen, szent Atyánk, mindenható örök Istenünk e kenyér- és bor-áldozatot, melyet neked az oltár szolgájával
lélekben egyesülve alázatos lélekkel és töredelmes szívvel bemutatunk, hogy az egyszülött Fiadnak, az örökös főpapnak, testévé és vérévé változván, lelkünk üdvére
váljon.
Tisztítsd meg, Uram, testünket és lelkünket ama szent tisztaság által, melylyel választott szolgádat, szent Antalt fölékesítetted
s melyet ő, mint liliomot a tövisek között,
megőrzött, s az ő közbenjárására, melyre
oly sok és nagy csodát műveltél, változtasd
át lanyhaságunkat égő szeretetté, kevélységünket alázatos engedelmességgé, hogy az
ő segedelmével hibáinkból kivetkőzzünk,
rossz hajlamainkat megfékezzük s irgalmasságodat örökké magasztaljuk. Ámen.
Praefacióra.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálákat
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adjunk neked, mindenható örök Isten és
téged szent Antal hitvallód tiszteletével dicsérjünk és magasztaljunk, ki egyszülött
Fiadat karjain hordozta, halála előtt látta
és erényeinek jutalmául színről-színre látja
mennyei dicsőségben a mi Urunk Jézus
Krisztust. A ki által dicsérik fölségedet az
arkangyalok, imádják a hatalmasságok és
összhangzó örömmel ünneplik az egek és
mennyei szeráfok. -w Engedd, hogy mi is
velük zenghessünk, alázatos vallomással
mondván:
Szent, szent, szent a seregek Ura Istene !
Ég és föld teljes az ő dicsőségével.
Áldott, ki az Ur nevében j ő ! Hozsanna
a magasságban!
Urföltnutatás előtt.
Szent Antal, kinek szavai és cselekedetei
által oly sok lélek megmenekült az örök
kárhozattól és elnyerte az örök életet, vidd
föl a mi imáinkat a meghallgattatás szentélyébe és hozd le onnan számunkra az
engesztelődés zálogát. Éreztesd segedelmedet mindazokkal, kik tisztelik nevedet; mu-

tasd meg részvétteljes szeretetedet mindnyájunknak, kik e siralom völgyében, távol
az édes mennyei hazától, bujdosunk. Különösen pedig (itt emlékezzél meg az élőkről,
kikért a szentmisét fölajánlani akarod), mivel te már a mennyei dicsőségben lakol,
terjeszd imáinkat és fohászainkat Isten szine
elé, ki téged annyi csodával megdicsőített
és kérjed őt, védje meg a te érdemeid és
közbenjárásodért Anyaszentegyházát, annak
látható fejét, a római pápát, a püspököket
és papokat, az egyházi és világi elöljárókat
és mindnyájunkat szent békeségben. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Urfölmutatás után.
Szt. Bernát imája.

Tekints le, oh Úristen, mennyei Atyánk
szent lakodból és lásd a szentseges áldozatot, melyet a mi főpapunk, a te isteni Fiad,
testvéreinek bűneiért bemutat és mutasd
irgalmadat gonoszságunkkal szemben. íme
Jézus vére kiált hozzád a keresztről. Tekints
Uram Krisztus orczájára, ki engedelmes
volt mindhalálig és az ő soha be nem
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hegedő megdicsőült sebei emlékeztessenek,
hogy minő elégtételt nyertél a mi bűneinkért. Oh, isteni Üdvözítőnk, a mint a
kenyeret és bort testeddé és véreddé vál-.
toztattad és kereszthaláloddal Isten haragját
megengesztelvén, irgalmat eszközöltél nekünk, úgy változtass át engem is és minden bűnöst hozzád hasonlóvá, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és
uralkodói mindörökön örökké. Ámen.
Emlékezzél meg, Uram, azokról is, kik a
boldog föltámadás reményében alusznak,
különösen (itt nevezd meg azon halottakat,
kiket imáidba akarsz foglalni) és engedd a
te hitvallódnak, szent Antalnak könyörgése által, hogy e szentséges áldozatnak
gyümölcseiben részesüljenek és a világosság és békeség fényhonába minél előbb
bejuthassanak.
Részesíts minket is, szegény bűnösöket,
kik irgalmadban reménylünk, szenteidnek,
különösen szent Antalnak érdemeiben, hogy
az ő közbenjárásuk által erényeiket követve,
egykor az ő társaságukba jussunk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
(Ezután imádkozd a pappal a Miatyánkot.)
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Áldozás előtt.
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz minekünk szent Antal erényeiért!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk szent Antal érdemeiért!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
add meg nekünk azt a békét, melyet szent
Antalnak földi életében és az örökkévalóságban adtál.
Uram Jézus, te a kenyér szine alá rejtőzött Isten, hiszem, hogy itt jelen vagy, reménylek benned, szeretlek téged, utánad vágyódik lelkem. «Mint a szarvas az üde
vízforráshoz, úgy vágyódik utánad az én
lelkem.» Szánom-bánom bűneimet s mivel
szent testednek és vérednek szentségében
valóban nem részesülhetek, legalább lélekben óhajtom azt magamhoz venni s veled
bensőleg egyesülni.
Áldozásra.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd
és meggyógyul az én lelkem! (Háromszor.)
Oh Jézusom, én szerelmem, végy telje-
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sen birtokodba és uralkodjál bennem egyedül. Mit adjak én neked mindazokért viszonzásul, a mit nekem adtál ? A mim van
és a mi vagyok, a te kegyelmed ajándéka.
Azért kérem hű szolgádat, szent Antalt,
hogy érdemeivel és rothadatlan nyelvével
segítsen irgalmadnak, szerelmednek csodáiért neked méltó hálát adni.
Oh szent Antal, nyerd meg nekem ama
lángoló áhítat és buzgóság által, melylyel
a szentséges miseáldozatot naponkint bemutattad és az édes Üdvözítőt magadhoz
vetted, azt a kegyelmet, hogy végtelen szeretetének ezen titkát mindenkor, de főkép
halálom óráján tiszta szívvel, hő áhítattal és
égő buzgósággal vehessem magamhoz s így
vele örökre egyesülhessek. Ámen.
Bezáró ima.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
És az én kiáltásom jusson elődbe!
Engedd, Uram, hogy szent Antal pártfogása által mindenütt megvedelmeztessünk,
kinek tiszteletére ezen áldozatot isteni Fölségednek bemutattuk. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a te szent Fiad által, ki veled és
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a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik
mindörökön örökké. Ámen.
Utolsó áldásra és evangéliumra.
Áldjon meg engem a mindenható Atya,
Fiú és Szentlélek Isten! Áldd meg, Uram,
szent Antal érdemeiért gondolataimat, szavaimat, cselekedeteimet, áldd meg munkáimat, fáradozásimat, áldd meg életemet és
halálomat.
íme kedves védőszentem és pártfogóm,
szent Antal, a te tiszteletedre meghallgattam
a szentmisét, váljék az az égben nagyobb
dicsőségedre. Add, hogy könyörgésed által
részesüljek annak gyümölcseiben. Nyerj
segítséget számomra mindazon ügyekben,
melyekért e szent áldozatot fölajánlottam,
mert én bízvást reménylem, hogy az Ur
tőled semmit meg nem tagad, a mi akaratával nem ellenkezik s a miért te könyörögsz. Ámen.
Szent Bonaventura himnusza szent Antal
tiszteletére.
Midőn 1263. évi április hó 13-án szent
Antal ereklyéi föltaláltattak, szent Bonaven-
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túra is jelen volt. A mint a nyelvét teljesen
épnek és rothadatlannak találták, szent
Bonaventura kezébe vette azt és örömében fölkiáltott: «Oh, áldott nyelv, mely
mindig Istent dicsérted és másokat is az ő
dicsőségére buzdítottál, most kitűnik, mily
nagyok voltak érdemeid Isten előtt!» Erre
megcsókolta a szent nyelvet és tollat ragadván, a következő himnuszt írta:
Csodákat kik látni vágytok,
Oh jöjjetek szent Antalhoz !
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont
Ifjú és agg visszanyerik.
Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont
Ifjú és agg visszanyerik.
Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek 1
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Szentháromság, egy Istennek
Áldás legyen és dicséret I
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont
Ifjú és agg visszanyerik.

Imádkozzál érettünk, szent Antal!
Hogy méltók lehessünk Krisztus igéretire.
Könyörögjünk.
Örvendeztesd meg, Úristen, Szentegyházadat szent Antal hitvallódról való bizalomteljes megemlékezés által, hogy lelki
segélyek által mindig oltalmaztassék és az
örökkétartó örömek birtokába jusson. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
(IX. Pius pápa 1866 január 25-én száznapi búcsút
engedélyezett mindazoknak, kik ezen himnuszt a
hozzátartozó könyörgéssel elmondják. A kik pedig
egy hónapon keresztül mindennap elvégzik, a szokásos föltételek mellett tetszés szerint választható napon egy teljes búcsút nyerhetnek.)

Pádual Szent Antal.
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Hármas hódolat a Szentháromság itnádására és
szent Antal tiszteletére.
I.
Mindenható, irgalmas Szentháromság egy
Isten! Az Oltáriszentség előtt, melyben
Jézus mint valóságos Isten és valóságos
ember jelen van, lábaidhoz borulok, hogy
tiszteljem azt a szeretetet, melylyel hű szolgádat, szent Antalt az örök boldogság élvezetére kiválasztottad, hogy benne folytonosan kedvedet találjad.
Dicséret és dicsőség, imádás és hálaadás
legyen neked minden teremtményeidtől az
égben, a földön és a föld alatt mindörökön
örökké. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy.

II.
Legszentebb Szentháromság! alázattal leborulok az Oltáriszentség előtt, egyesülve
azon gyöngéd szeretettel, melylyel szent
Antal Jézus isteni Szivét annyira megnyerte,
hogy azáltal bámulatos kegyelmekben ré-

szesült, nemcsak maga, hanem az ő révén
mások is, a mi mind Isten, mind az ő dicsőségét napról-napra növeli.
Dicséret és dicsőség stb. mint fönt.
Miatyánk. Üdvözlégy.

III.
Legszentebb Szentháromság! alázattal leborulok előtted és forrón óhajtom, bárcsak
pótolhatnám mindazt, a mit hű szolgád,
szent Antal a te dicsőségedre és a szent hitnek gyarapítására megtenni szeretett volna,
de emberi gyarlóságánál fogva véghez nem
vihetett. Egyesítem ezen hódolatomat azon
buzgósággal, szeretettel és alázatossággal,
mely szent Antal szivét földi életében egészen betölté.
Dicséret és dicsőség stb. mint fönt.
Miatyánk. Üdvözlégy.

Ima.
Kedves szent Antal, te nagy csodatevő!
Mutasd meg, kérlek, mily nagy vagy Isten
előtt, a ki előtt az igazak ragyognak, mint
a nap.
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Erősítsd meg hozzád való bizodalmunkat
szorongattatásunkban, hogy mindazokkal
egyetemben, kik segítségért hozzád folyamodtak, víg szívvel mondhassuk: Dicsértessél és áldással nagy Istenünk, hű szolgádnak, szent Antalnak erényeiben és csodáiban mindörökön örökké. Ámen.
Hét kérés a mennyei Atyához és szent Antalhoz.
1.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, hol szent
Antal hitvallód a te dicsőségedet színrőlszínre látja, azon angyali tisztaságra kérünk,
mely őt a te látásodra méltóvá tette, emeld
föl sziveinket a bűnnek sarából atyai szivedre, hogy szenteltessék általunk a te
neved!
Szent Antal, a tisztaság lilioma, imádkozzál érettünk, hogy méltók lehessünk Krisztus
amaz Ígéretére: «Boldogok a tisztaszivüek,
mert ők meglátják az Istent».
2.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, azon erős
hitre kérünk, melylyel szent Antal oly sok
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eltévedt bűnös juhot visszaterelt a jó legelőre és oly sok eretneket megnyert Isten
országának, erősítsd meg hitünket, hogy
jöjjön el hozzánk a te országod, s mi, mint
annak hű tagjai, méltók legyünk a mennyek
országába jutni.
Szent Antal, az eretnekség szétzúzója,
imádkozzál érettünk, hogy méltók lehessünk
Krisztus amaz Ígéretére: «A ki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom
Atyám előtt, ki mennyekben vagyon*.
3.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, azon
buzgóságra és lelki örömre kérünk, mely
szent Antal szivét a te szolgálatodban eltöltötte, add, hogy mi is állhatatosak maradjunk szent törvényeid megtartásában s
igaz készséggel szolgáljunk neked egyedül,
hogy legyen meg a te akaratod, miképen
mennyben, azonképen a földön is.
Szent Antal, Isten törvényeinek kedvelője,
imádkozzál érettünk, hogy méltók lehessünk
Krisztus amaz ígéretére: «A ki nekem szolgál, azt megtiszteli az én Atyám».
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4.

Miatyánk, ki vagy mennyekben, az igazság után való amaz éhezés és szomj uhozásra kérünk, melylyel szent Antal csak
téged és a te dicsőségedet óhajtotta, add,
hogy mi is forrón óhajtsuk az égieket és
add meg nekünk mindennapi kenyerünket,
testünknek és leikünknek táplálására, te, ki
«az éhezőket betöltőd javakkal.»
Szent Antal, Isten dicsőségének buzgó
előmozdítója, imádkozzál érettünk, hogy
méltók lehessünk Krisztus amaz Ígéretére:
«Boldogok, kik éhezik és szomjuhozzák az
igazságot, mert ők kielégíttetnek».

5.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, azon
szent szelídségért, melylyel szent Antal
elleneinek minden támadását szeretettel viszonozta és minden megaláztatást örömmel
viselt, távoztass tőlünk minden ellenséges
érzületet és keserűséget, hogy megbocsáthasd vétkeinket, valamint félelemből és sze-
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retetbői te irántad mi is megbocsátunk az
ellenünk vétőknek.
Szent Antal, szelídség tüköré, imádkozzál
érettünk, hogy méltók lehessünk Krisztus
amaz Ígéretére: «Boldogok a szelídek, mert
ők bírják a földet.»
6.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, azon állhatatos külső és benső önmegtagadásért,
melylyel szent Antal a pokol, a világ és
a test kísértései fölött győzedelmeskedett,
töltsd meg a mi sziveinket szent erőddel
és szereteteddel, nehogy kegyelmedtől megfosztva a hármas ellenség előtt meghátráljunk. Ne vigy minket a kisértetbe!
Szent Antal, te megtesült angyal, imádkozzál érettünk, hogy méltók lehessünk
Krisztus amaz Ígéretére: «Boldogok a szolgák, kiket az Ur, midőn eljövend, ébren
talál».
7.
Miatyánk, ki vagy mennyekben, azon
benső szeretetért, melylyel szent Antal mindig azon volt, hogy embertársait minden

104

testi s lelki rossztól megszabadítsa, szabadíts meg 'minket is minden testi és lelki
bajtól és minden gonosztól. Ámen.
Szent Antal, atyja a szorongatottaknak,
imádkozzál érettünk, hogy méltók lehessünk
Krisztus amaz Ígéretére: «Bármit kérjetek
Atyámtól az én nevemben, megadja nektek.» Ámen.
Litánia szent Antal tiszteletére.
(Csak magánhasználatra.)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk ?
Krisztus, hallgass minket?
Krisztus, hallgass meg minket ?
Mennybéli Atyaisten, irgalmazz minekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz minekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz minekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz minekünk !
Szentséges szűz Mária
^
„
Istennek szent Anyja
3* g:
Szüzeknek szent Szüze
1 £ ^.
Páduai szent Antal
g- g,
Szent Antal, Istennek hű szolgája J " 2 3 .
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Szent Antal, szerzetednek ékessége
Szent Antal, az Egyház oszlopa
Szent Antal, Isten szive szerint való
férfiú
Szent Antal, a sértetlen tisztaság
lilioma
Szent Antal, a szegénység kedvelője
Szent Antal, az alázatosság példányképe
Szent Antal, az engedelmesség mintája
"
Szent Antal, a türelmesség tüköré
Szent Antal, az életszentség csillaga
Szent Antal, apostoli hithirdető
Szent Antal, a bűnök buzgó irtója
Szent Antal, az eretnekségek megtörője
Szent Antal, a gonosz lelkek félelme
Szent Antal, a jövendők látnoka
Szent Antal, a halottak föltámasztója
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója
Szent Antal, a szükségben szenvedőknek segítője
Szent Antal, a foglyok kiváltója
Szent Antal, elveszett dolgok megtalálója
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Szent Antal, te hatalmas szószóló *j
Szent Antal, te nagy csodatevő
\ K ö n y°'
Szent Antal, szeretetteljes lpárt- i, r °? J , .
-

, ,

'

'

érettünk!

fogónk
)
Légy irgalmas! Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Uram, hallgass meg
minket!
Minden gonosztól
Minden bűntől
a
Az ördög cseleitől
Az örök haláltól
Szent Antal érdemei által
B
m
Szent Antal hősies erényei által
Szent Antal szeráfi szeretete által
Szent Antal buzgósága által
Szent Antal fáradhatlan munkássága
által
3
5'
Szent Antal dicső halála által
Szent Antal csodatettei által
A végitélet napján
Mi bűnösök
Hogy bennünket igaz bűnbá- Kérünk téged, hallnatra indíts
gass meg
Hogy szereteted tüzet bennünk
minket!
fölgyulasztani méltóztassál
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Hogy minket szent Antal igaz tisztelőivé tenni méltóztassál
Hogy szent Antal közbenjárására
minket minden gonosztól megoltalmazni méltóztassál
Hogy minket minden szükségünkben
megsegíteni méltóztassál
Hogy bennünket halálunkban megvédeni méltóztassál
Hogy bennünket országodba fölvenni
méltóztassál .
Hogy szent Antal minden védenczének kegyelmezni méltóztassál
Hogy minket meghallgatni méltóztassál
Istennek Fia, kérünk téged, hallgass
minket!
Istennek báránya, ki elveszed a világ
neit, kegyelmezz minekünk!
Istennek báránya, ki elveszed a világ
neit, hallgass meg minket!
Istennek báránya, ki elveszed a világ
neit, irgalmazz minekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!

crq

meg
bűbűbű-
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Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Miatyánk, Üdvözlégy.
Könyörgés.
Kérünk, Uram, adj népednek szent Antal
közbenjárására mindenkor segítséget, hogy
e földön kegyelmedben, a mennyben pedig
örök örömeidben részesüljünk. A mi Urunk
Jézus Krisztus által. Ámen.
Imák a hét minden napjára.
Vasárnap.

Mindenható Isten, irgalmasság Istene, ki
szent rAntal?hitvallódat> szereteteddel egészen eltöltötted, add nekem kegyelmedet,
hogy téged mindenekfölött szeresselek s
minden egyebet csak teéretted és tebenned.
Mutasd meg nekem, mily édes téged szer
etni és neked szolgálni. Add, oh Jézusom,
hogy irántad való szeretetből mindent megvessek és csak neked éljek, neked haljak,
miként szent Antal csak érted élt és halt.
f. Szent Antal, könyörögj érettünk!
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9- Hogy Istennek teljes szívből szolgáljunk !
Kpnyörgés.
Úristen, ki csodálatos vagy szenteidben
és közbenjárásuk által segítesz bennünket,
add, dicsőséges szent Antal által megnyernünk, a mit buzgón kérünk, hogy szent
szeretetedben mindenkor állhatatosak maradjunk. Ámen.
Hétfőn.

Oh szeretet Istene, mily jó vagy azok
iránt, kik téged szeretnek!.Mily nagy a te
szereteted irántam, Istenem, melynél fogva
engem semmiből teremtettél és a szent
keresztségben gyermekeddé fogadtál. Irgalmas Isten, hogyan háláljam meg szeretetedet? Én sokkal szegényebb és gyöngébb
vagyok, mintsem hogy minden jóságodat
képes volnék méltóképen viszonozni. Pótolja azért a te szolgád, szent Antal, érdemeivel, a mi az én hálámból hiányzik.
Taníts meg, Uram, úgy szeretni téged s
úgy adni neked hálát, a mint ő tette azt
teljes életében. Ámen.
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y. Szent Antal, könyörögj érettünk!
]$. Hogy Isten iránt mindenkor hálásak
legyünk!
Könyörgés.
Úristen, ki szent Antalt a te dicsőségedre
és a mi üdvünkre a világ új világossága
gyanánt fölállítottad, add kegyelmedet, hogy
az irántad való háladatosságban hozzád napról-napra hasonlóbbak legyünk. Ámen.
Kedden.

Végtelen Isten, mily nagy és fölséges
vagy te; én ellenben mily kicsiny és parányi ! Te, a mennynek és földnek mindenható Ura vagy, én ellenben nyomorult kis
teremtmény. És mégis annyiszor merészeltem szent színed előtt vetkezni, parancsaidat megszegni. Oh, hogy mertem én, por
és hamu, szent Fölséged színe előtt gonoszt
cselekedni ? Töltsd el, Uram, szivemet szent
félelmeddel, hogy tégedet mindig szem előtt
tartsalak és szent akaratodat mindenben teljesítsem. Ámen.
f. Szent Antal, könyörögj érettünk!
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3. Hogy Isten félelmében
haljunk!

éljünk

és

Könyörgés.
Úristen, ki szent Antalt oly nagy tisztelettel töltötted el szent Fölséged iránt, add,
hogy őt kövessük e földön, hogy az örök
dicsőségben egykor vele örvendhessünk.
Ámen.
Szerdán.

Szent Antal, te Isten alázatos embere,
add, hogy a világot megyessem és ne áhítozzak földi hiúságok után; könyörögj értem, hogy igazán alázatos s ennélfogva
Isten előtt kedves legyek. Benned Istennek
mindig oly nagy kedve telt, mert mindent
az ő kegyelmének tulajdonítottál és sohasem kerested saját dicsőségedet. Imádkozzál tehát értem, oh szent férfiú, hogy alázatos viseletedben kövesselek s azért egykor hozzád fölmagasztaltassam Isten színe
látására. Ámen.
jT. Szent Antal, könyörögj érettünk!
% Hogy szívből alázatosak legyünk!
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Kpnyörgés.
Kérünk, Uram, adj nekünk igaz alázatosságot, hogy mi is, miként szent Antal
hű szolgád, üdvösségünk minden elleneit
legyőzzük és a halhatatlanság koronáját elnyerjük. Ámen.
Csütörtökön.

Úristen, erő és hatalom Istene, a hozzád
folyamodók védelmezője, erősíts meg kegyelmeddel, hogy állhatatosán küzdjek a
gonosz ellenség, a világ és a test ellen. Én
magamban gyönge és erőtelen vagyok s
csak a te folytonos segítségeddel és kegyelmeddel leszek képes a mennyországot magamhoz ragadni. Szent Antal, te a világ
állhatatos meggyőzője, ki kitartóan jó harczot harczoltál és végül elnyerted az örök
élet koronáját, könyörögj érettem, hogy
hozzád hasonlóan állhatatos maradjak a
keskeny úton és egykor eljuthassak hozzád
az Ur dicsőségébe. Ámen.
f. Szent Antal, könyörögj érettünk!
% Hogy az állhatatosság kegyelmét elnyerjük.
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Kpnyörgés.
Add meg, Uram, szent Antal könyörgésére, hogy a harczban mindhalálig állhatatosak maradjunk s vele együtt a mennyben
megkoronáztassunk. Ámen.
Pénteken.

Szent Antal, ki nagy szívtisztaságodért
Isten előtt oly kedves voltál, állj mellettem
és segíts a szivem tisztaságát fenyegető számos kísértésekben. Fogadj engem különös
védenczeddé és segíts meg a sátán, a világ
és a testokozta számtalan kísértések közepette, hogy isteni Megváltóm, ki csak a
tiszta lelkeket szereti, mindenkor ékesítve
találjon megszentelő malasztjának szent ruházatával s egykor bevihessen az örök menyegzőre. Ámen.
f. Szent Antal, könyörögj érettünk!
íjü. Hogy tisztán éljünk és haljunk!
Kpnyörgés.
Engedd, Uram, szent Antal, a te szolgád
könyörgése által, hogy neked mindenkor
tiszta testtel szolgáljunk és tiszta szívvel
Páduai Szent Antal.

8
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kedvedben járjunk, hogy egykor vele szent
színedet örökké láthassuk. Ámen.
Szombaton.

Szent Antal, ki a boldogságos szűz Máriához oly benső szeretettel viseltettél és oly
buzgón tisztelted, segíts meg, hogy én is
mint jó mennyei anyámat tiszteljem és
mindenkor hozzá folyamodjam. Te most
az égben trónja mellett állsz és mint a
menny dicső királynéjának dicséretét zenged. Azért kérjed őt, vonja szivemet mindinkább magához és öntsön belém nagy
bizalmat, hogy földi pályám megfutása
után veled, szent Antal, az ég dicső királynéját örökké áldhassam és magasztalhassam. Ámen.
f. Szent Antal, könyörögj érettünk!
É£. Hogy szűz Máriát mindenkor szeressük és tiszteljük!
Kpnyörgés.
Engedd, Uram, szent Antal szolgád könyörgése által, hogy szűz Máriának hű gyermekei legyünk, hogy az ő védelme alatt egykor bemehessünk az örök dicsőségbe. Ámen.
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Szent Antal olvasója.
Ez tizenhárom szemből és ugyanannyi Miatyánkból áll s végül még egy külön szemből a «Dicsőség»-re. Minden Miatyánk után elmondunk egyet a
következő imákból ama tizenhárom kegyelem emlékére, melyekkel Isten e nagy szentet kitüntette,
s melyek abban a Responzoriumban foglaltatnak,
melyet a nagy szent Bonaventura az ő tiszteletére írt.
Ez a jámbor imagyakorlat tizenhárom napon át is
végezhető előkészület gyanánt a szentnek ünnepére.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Dicséret és hála Jézus
Krisztusnak, a bold. szűz Máriának, szent
Józsefnek és szent Antalnak. Dicsértessék és
áldassék a bold. szűz Mária szeplőtelen
fogantatása.
Ima.

/. A halál.
Oh dicső, csodatevő szent Antal! ki
csodálatos erővel bírsz a halottak föltámasztására, ki számtalan halottat föltámasztottál
az életre, támaszd föl, kérlek, az én lelkemet
a bűnnek szörnyű halálából s add, hogy
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lelkem mindig a megszentelő malaszt állapotában legyen.
Miatyánk. Dicsértessék és áldassék stb.
2. A tévely.
Oh dicső, csodatevő szent Antal! ki
mennyei bölcseséged által oly sokakat kirántottál a hitetlenség homályából, hogy a
hitetlenek kalapácsának neveztetel; világosítsd meg, kérünk, e bölcseségednek sugarával mindazokat, kik az istentelenségnek és bűnnek posványában fetrengenek,
világosítsd meg és vezéreld vissza őket
Jézus Krisztus dicséretére.
Miatyánk. Dicsértessék stb.

3. A baj.
Oh dicső, csodatevő szent Antal! ki oly
sok bűnöst megtérítettél és a paradicsomba
vezettél; szabadíts meg, kérlek, eme nehéz
bajomból, mely lelkemet az örök kárhozatba
dönthetné és add, hogy veled Istent színrőlszínre láthassam.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
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4. A gonosz lélek.
Oh dicsőséges, csodatevő szent Antal!
ki a pokol fölött oly nagy hatalommal
bírtál, hogy az tőled félt és rettegett, add
nekem, kérlek, erős kezedet, hogy az ellenség támadásait diadalmasan legyőzzem.
Miatyánk. Dicsértessék stb.

5. Afekély.
Oh dicsőséges, csodatevő szent Antal
ki szűztisztaságodért méltó voltál a völgyek
liliomát, a kisded Jézust szivedre szorítani;
tisztítsd meg, kérlek, testemet és lelkemet a
tisztátalanság undok fekélyétől és add, hogy
ha egyszer megtisztultam, magamat újra be
ne mocskoljam.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
6. A betegség.
Oh dicsőséges, csodatevő szent Antal !
ki annyi beteget megvigasztalsz és előbbi
egészségüket visszaadod; oh mutasd meg
rajtam hatalmadat, hogy testem minden
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betegségtől megszabaduljon, hacsak ez üdvösségemnek gátat nem vet.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
7. A tenger.
Oh állandóan dicső, csodatevő szent
Antal! ki a tenger hullámaiból tisztelőidet
kimentetted és a partra szállítottad; ne
engedd, kérlek, hogy lelkem hajótörést
szenvedjen, hanem mentsd meg az élet
viharából és vezéreld az örök élet óhajtott
kikötőjébe.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
8. A bilincsek.
Oh dicsőséges, csodatevő szent Antal!
nézd, hány bilincscsel vagyok megkötözve,
melyek egyre erősebben fűznek halálos
ellenségemhez; oh kérlek téged, ki már
annyi bilincset széttörtél, tépd szét az én
rablánczaimat is, melyek engem fogva tartanak; vezess engem Jézus és Mária karjaiba és
fűzz össze velük az isteni szeretet lánczaival.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
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9. A tagok.
Oh dicsőséges, állandó csodatevő szent
Antal! ki annyi viszontagságot szenvedtél,
annyit fáradoztál, hogy az Egyháztól elszakadt tagokat annak titokteljes testével
újra egyesítsed; nézd, hogy dühöng a
pokol ma is az Egyház és gyermekei ellen.
Szánd meg őt, kérünk, törüld le könyeit és
add, hogy mindannyian visszatérjenek
szerető anyai karjaiba.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
10. Elveszett tárgyak.
Oh dicsőséges, állandó csodatevő szent
Antal! kinek Isten azt a kegyelmet adta,
hogy elveszett dolgokat megtalálsz; adjad,
kérlek, hogy Isten kegyelmével megtaláljam
minden erénynek drága kincsét s ha megtalálom, add, hogy soha többé el ne
veszítsem.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
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//. A meghallgatás.
Oh dicsőséges, állandó csodatevő szent
Antal! ifjú és öreg kér és talál nálad meghallgattatást. Kezed mindig nyitva áll és
nyitva fog állni tisztelőid javára, úgy, hogy
senki hozzád hiába nem folyamodott és
segítségedet nem is fogja hiába kérni, még
ha régóta élt is a bűnben. Oh bár én nem
érdemlem, de mégis kérlek, vess reám is
atyai pillantást és ne tagadd meg tőlem
hatalmas pártfogásodat.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
12. Minden veszély eltűnik.
Oh dicsőséges, állandó csodatevő szent
Antal! nézd, hány testi-lelki veszély környezi és fenyegeti életemet. Mondj ki, kérlek,
áldott nyelveddel csak egy szót s megszabadulok minden veszély- és szükségből ;
de különösen szabadíts meg a bűntől, mely
lelkem üdvösségét folyton veszélyezteti.
Miatyánk. Dicsértessék stb.
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13.
Oh dicsőséges, állandó csodatevő szent
Antal! Hatszáz év óta áldja és magasztalja
nevedet nemcsak szülővárosod, Pádua,
hanem a földnek minden zuga. Nem ér
bennünket nyomor vagy baj, mely segítséged által meg nem szűnik. Kérlek, légy
pártfogóm és szószólóm, hogy életem
végéig üdvözölhesselek, magasztalhassalak
és segítségül hívhassalak, te állandó csodatevő, szabadító, egész világ szentje!
Miatyánk. Dicsértessék stb.
Befejező ima.
Hozzád emelem, oh szent Antal, szavamat, hozzád, kire a Mindenható mennyei
irgalmának minden kincsét rábízta, úgy,
hogy neked minden megadatik, a mit
kívánsz.
Megcsókolom képedet, mely ezen olvasón
függ. Dicsérem és hálát adok Istennek
azon különös kegyelemért, melyekkel ma
— habár méltatlanul — üdvözöltelek és
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kérlek: áraszd reám, tisztelődre, kegyeidet.
Mindenek előtt azonban azt a különös
kegyelmet kérem szeretetedtől, hogy a kath.
Anyaszentegyház kebelében halhassak meg,
a szentségekkel megerősítve és ajkaimon e
szavakkal: Jézus, Mária, József. Ennél
nagyobb kegyelmet tőled nem kérhetek;
miért is biztos vagyok benne, hogy szerető
részvétedtől megnyerem, hogy hozzád jussak a paradicsomba s ott neked hálát adhassak és téged dicsérhesselek mindörökké.
Ámen.
A ki bűnbánó és töredelmes szívvel 13 Miatyánkot,
Üdvözletet és Dicsőség az Atyának stb. imádkozik
szent Antal tiszteletére, ezen gyakorlatért napjában
egyszer 100 napibúcsút nyerhet. XIII.Leo.l896.jun.9.

Különféle imák szent Antal tiszteletére.
Szent Antal pártfogóvá választása.

O Z E N T Antal, hű pártfogója mindazokk 3 nak, kik téged szeretnek és tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. Mivel nagy
gyarlóságom mellett az élet sok veszélyein szerencsésen átvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok és kérem segítségedet. Melyet, hogy annál biztosabban
megnyerhessek, és védelmed alatt minden
rossztól, de főkép minden bűntől egész
életemben megmeneküljek, megújítom a
szeretet azon kötelékét, mely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten színe előtt,
szent őrzőangyalom jelenlétében ünnepé-

124

lyesen mindenkorra védőszentemmé és
pártfogómmá választlak.
A mennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magamat szolgálatodra és
igérem, hogy egész életemben iparkodni
fogok kedvedben járni és tiszteletedet
imáim és a te szent példád követése által
előmozdítani. Fogadj, oh kedves Szent,
pártfogásodba és vezérelj engem Isten dicsőségére és lelkem üdvére. Kössünk egymással szövetséget, mely soha meg ne szakadjon. Számíts engem ezentúl barátaid és
tisztelőid közé és kérjed Istent, hogy tegyen
méltóvá szeretetedre.
Siess segítségemre főkép halálom óráján
és védelmezz meg a gonoszlélek támadásai
ellen, hogy a kárhozattól megmenekülve,
veled és minden szentekkel egyetemben
Istent örökké áldhassam és magasztalhassam. Ámen.
Másnak szent Antal oltalmába ajánlása.
Szent Antal, hű védője mindazoknak, kik
oltalmadba ajánltatnak! Keresztény szeretettel ajánlom szeretetedbe N. N.-t és kérve-
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kérlek, viseld gondját és vedd őt oltalmadba. Őrizd meg őt minden útain, tűztől,
víztől, rablóktól, gyilkosoktól, betegségtől,
bajoktól, szégyentől, gyalázattól, bűntől és
kísértéstől, csábítástól és rossz társaságtól,
őrizd meg őt minden testi s lelki veszélytől. Ne engedd, oh szent Antal, te a gonosz
lelkek hatalmas legyőzője, hogy neki bármiféle látható vagy láthatatlan hatalom árthasson. Távoztass tőle minden gonoszt s
tartsd meg őt nekem addig, a meddig
Istennek tetszik. Mutasd meg, hogy menynyit ér pártfogásod, s hogy az én ajánlásom nem esett hiába. Segítsd meg őt minden
szükségében. A mi Urunk Jézus Krisztus
által. Ámen.
Fohászok szent Antalhoz.

Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh

szent
szent
szent
szent
szent
szent
szent

Antal,
Antal,
Antal,
Antal,
Antal,
Antal,
Antal,

szeretlek tégedet;
dicsérlek tégedet;
tisztellek tégedet;
bízom tebenned;
őrizz meg engem;
világosíts meg engem;
vezérelj engem;
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Oh szent Antal, vigasztalj meg engem;
Oh szent Antal, erősíts meg engem;
Oh szent Antal, végy oltalmadba engem;
Végső órámban ne hagyj el engem;
A gonosz leiektől őrizz meg engem;
Az örök örömre vezess el engem;
Hogy örökké dicsérhesselek téged! Ámen.
Az egész család és ház fölajánlása szent Antal
oltalmába.

Dicső szent Antal, választott barátja Istennek, ki tégedet minden szükséget szenvedők segítőjévé tett s általad a világnak sok
kegyelmet és jótéteményt osztogat: gyermeki bizalommal ajánlom oltalmadba testemet, lelkemet, házamat, vagyonomat és egész
családomat; szóval mindenemet reád bízom.
Oh szent Antal, a mint édes Üdvözítőnk
a keresztfán lelkét mennyei Atyjának, szűz
Anyját szent Jánosnak ajánlotta, és szent
János a boldogságos Szüzet ez órától fogva
oltalmába vette, úgy ajánlom én is magamat és mindenemet neked, s úgy végy te is
engem és enyéimet hathatós pártfogásodba.
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Védj meg bennünket villámtól, égiháborútól, földrengéstől, tűztől, víztől, háborútól,
éhínségtől, pestistől, minden testi-lelki bajtól és betegségtől. Ne engedd, hogy látható vagy láthatatlan ellenségek nekünk
árthassanak. Add, hogy e házban béke és
egyetértés uralkodjék, Isten félelme kisérjen, Isten áldása föntartson, Isten kegyelme
megvilágosítson és soha el ne hagyjon bennünket. Oh szent Antal, te hű segítő minden szükségben, állj mellettünk főkép halálunk óráján. Nyerd meg nekünk azon
fájdalmakért, melyeket Jézus utolsó óráiban szenvedett, hogy Írgalmas legyen hozzánk és vegye föl lelkünket a te kérésedre
a végnélküli örömökbe. Ámen.
Szent Antal ünnepén.
(Közös ima.)

Dicsőséges szent Antal, gyermeki tisztelettel és szívbeli örömmel üdvözlünk téged
a mai ünnepen, mint a mennyei szent városnak megdicsőült polgárát, és szeretetteljes és hatalmas védőszentünket. Szívből
szerencsét kívánunk neked, hogy a földi
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pálya diadalmas megfutása után viselheted
az örök győzelem koronáját, hogy jó és
okos szolgának találtatván, bemehettél Uradnak örömébe. Áldjuk a Szentháromságot
mindazon kegyelemkincsekért, melyekkel
téged földi életedben elhalmozott, s a
melyeknek hűséges használata által te az
életszentségnek oly magas fokára emelkedtél. Áldjuk őt mindazon dicsőség és boldogságért, melyet az ő országában élvezsz,
valamint mindama jókért, melyeket földi
testvéreid és védenczeid számára reád bízott. Örülünk, hogy mi is a te védenczeid
közé tartozhatunk s szívből hálát adunk
neked mindazon atyai szeretetért, általános
és különös jótéteményekért, melyeket kegyes
közbenjárásod által Istentől számunkra kieszközöltél. Szeretetteljes gondjaidra bízzuk
magunkat és mindenünket továbbra is.
Örömmel Ígérjük viszont, hogy hozzád
mindig híven ragaszkodunk és minden
szükségünkben teljes bizalommal folyamodunk. Fogadd el kegyes pártfogónk gyermeki érzelmeink eme kifejezését és engedd,
hogy jámbor fogadásainkat Isten és a te dicsőségedre, valamint saját ideig- és örökké-

129

tartó üdvösségünkre állhatatosán megtarthassuk. Fogadj ma bennünket újra atyai
szeretetedbe és légy minden időben hű
védőnk és közbenjárónk Isten trónjánál.
Ne szűnjél meg pártfogoltjaidért Istent kérni,
hogy kik most e földön dicséretedet zengjük, egykor a mennyei karok dicsénekeivel
egyesülhessünk. Ámen.
Imádság szent Antalhoz, ellopott, vagy elveszett
tárgyak megtérüléseért.
Oh dicsőséges szent Antal! Nagy az Úr
kegyelme, mely téged minden bajban biztos segítővé, s különösen az ellopott vagy
elveszett tárgyak megtérítőjévé tett. Én valamit elvesztettem s mivel hiába keresem,
téged kérlek, szerezd vissza azt nekem. Te
annyiféle ügyes-bajos emberen segítettél,
hogy százak és ezrek magasztalják mindenkor segíteni kész jóságodat. Azért én
is telve bizalommal hozzád folyamodom
jelen szükségemben s alázattal kérlek, részesíts kegyes közbenjárásod gyümölcsében.
Hisz tudom, hogy te könnyen segíthetsz,
Pádiiai Szent Antal.

9

130

mivel Jézus kérésedet meg nem tagadhatja ;
azért ajánlom védelmedbe a tárgyat is,
melyet elvesztettem s kérve-kérlek, hozd
vissza azt nekem, ha Isten akaratával nem
ellenkezik s nekem üdvömre, neked pedig
dicsőségedre válik. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Ámen.
Imádság boldog kimúlásért.

Szent Antal, te a haldoklóknak édes
vigasztalása, különös pártfogásodba ajánlom és szivedre kötöm életem végét és
utolsó órámat, melytől az egész örökkévalóság függ. Azon nagy kegyelemre kérlek, melyben téged Isten az által részesített, hogy oly szelid és csendes halállal
szólított ki a világból, nyerj nekem közbenjárásod által boldog kimúlást és állj mellettem halálomban. S ha majd talán akkor
fájdalmaim és halálos vívódásaim közt segítségül nem hívhatnálak, meghívlak most
olyan szeretettel és bensőséggel, a minővel
te halálos ágyadon Jézust és Máriát hívtad.
S a mint ők téged meghallgattak, úgy hallgasd meg te is kérésemet. Te erős küzdő
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és diadalmas győző: mutasd meg hatalmadat utolsó órámban és űzd el az ellenséget, hogy ne árthasson. Ne távozzál akkor
mellőlem és segíts halálos küzdelmeimben ;
bizton számítok segítségedre. Midőn pedig
szegény lelkem a testtől elválik, vedd kezedbe és vidd az igazságos és irgalmas
bíró, Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy
érdemeid és szószólásod által kegyes ítéletet halljak és elnyerjem az örök üdvösséget. Az Üdvözítő Jézus Krisztus által.
Ámen.

Énekek szent Antal tiszteletére.
M i s e é n e k.*
Kezdetre.
A szövetség áldozatját
Hozzuk neked Istenünk,
Melyet Jézus szerzett s hagyott
Drága örökül nekünk.
Szent Antal jöjj, velünk áldozz
Értünk kérj, értünk imádkozz !
Hogy a megváltás emlékét
Méltóképen ülhessük.

A ngyaliénekre.
Dicsőséged eget, földet
Betölt, mennybeli Atyánk!
Szent Antalnak imájára
A te békéd bocsásd ránk !
* Dallama: >Áldozattal járul hozzád> szerint.
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Legyen hitünk és reményünk
Hozzád buzgó szeretetünk
Szent Antal pártfogásával
Dönthetetlen védbástyánk.

Evangéliumra.
A szeretet egyházának
Üdvtanát hittel valljuk;
Szent Antal te kérd ki nekünk
Ebben éljünk és haljunk.
Sziveinket ez éleszsze,
Tetteinket ez vezesse ;
Járj közben, hogy az üdvösség
Ajándokit megkapjuk.

Hiszekegyre.
Hiszszük Atyánk, hogy kezedből
Van az ég, föld s mindenünk;
Hiszszük, hogy szent Fiad vére
Menti meg vésztől lelkünk;
Szentlélek — egy Isten veled —
Megszenteli lelkeinket.
Szent Antal, te kérd ki nekünk:
Erősbödjék e hitünk.
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Fölajánlásra.
A kereszt nagy áldozatja
Megújul az oltáron,
Hogy lemossa a rút foltot.
Mit lelkünkre a bűn nyom.
Nincs itt vér, de kenyér- s borban
Jézus újra áldozottan
Lerója bűntartozásunk
S szeretettel égbe von.
A mi egykor'a Oolgothán
Értünk végbe vitetett:
Jézus leszáll im a földre
S meghal értünk, mert szeret.
Nem érti ezt meg az elme,
De érzi a szív szerelnie,
Ennél többet Jézus értünk
S váltságunkért nem tehet.

Szent-Szent-Szenlre.
Szent Antal jöjj, zengjed velünk
Szent, szent, szent az Úristen !
Szent, midőn ránk gondot visel ;
Szent, ha jutalmaz égben.
Szólj értünk szent Antal folyton,
Hogy az égben veled egykor
Együtt hangozzék föl dalunk :
Szent örökké az Isten.
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Régi ének Pádnai szent Antal napjára.
Üdvözölt légy olasz földnek hajnalcsillaga,
Hires Pádua városnak földerült napja,
Dicsőséges szent Antal, teljes égi malaszttal,
Világ előtt nevezetes sok szép csodával!
Üdvözlégy szent Ferencz atyánk szerzetes fia !
Virágzó szent szerzetének kedves hajtása,
Ki hozzád tisztelettel, vagyon nagy szeretettel,
Esztendőnkint kedveskedik szép ünnepléssel.
Üdvözlégy te, szegényeknek gazdag tárháza,
Veszni indult bűnös lelkek biztos kalauza;
Istennek hitvallója, nemzeteknek tudora,
Tengervize halainak csodás szónoka.
Üdvözlégy dicső szent Antal, szivünk reménye,
Sok lelki kegyelem által Isten szekrénye !
Jézus benned vigadoz, szived azzal gyuladoz,
Szerelmétől egész tested szentül vigadoz.
Üdvözlégy egeknek fényes drága balzsama,
Szüzességnek kincses gyöngye és lilioma
Szent életnek tüköré, jó erkölcsök czimere,
Légy szent Antal híveidnek mennybe vezére.
Dicsőség legyen Istennek, Atya, Fiúnak
Szentlélekkel egyetemben mind a háromnak !
Minekünk irgalmazzon, bűntől megoltalmazzon,
Sok érdeme szent Antalnak jókat okozzon.
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Szent Antal kedvencz himnusza a boldogságos
Szűzhöz,
melynek éneklése mellett a szent életét is befejezte.
Oh legdicsőségesb Anyánk
A csillagok fölött ragyogsz.
Mint kisdedet te ápolád
Azt, a ki Alkotód, Urad.
Anyánknak Évának bűne
Bezárta a menny ajtaját,
Te jobb Anyánk azt megnyitád
Szülvén a Megváltót nekünk.
Te vagy a mennynek ajtaja,
Az égi fénynek székhelye :
Nyelvünk dicsérje szűz Anyánk,
Ki Üdvözítőnket szüle.
Atyával áldunk Jézusunk,
Kit szült nekünk szűz Mária
S Szentlélek Istent is veled
Most és örökké szüntelen. Ámen.

t. Tégy méltóvá szent Szűz, hogy dicsérjelek !
1|. Adj erőt ellenségeid ellen!

J

137

Könyörgés.
Oh végtelen irgalmú Isten, ki a boldogságos istenszülő szűz Máriának szeplőtlen
szivét nekünk szegény bűnösöknek menedékhelyünkké tetted, add, hogy ezen szeretetteljes szivet tisztelvén, szűz Mária közbenjárása által megnyerjük azon kegyelmeket,
melyekre leginkább szükségünk van, hogy
szent Antal példája szerint mint mennyei
Anyánk jó gyermekei éljünk és haljunk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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ÁRJEGYZÉK
a budapesti karmelita-zárdában kapható
(VI., Huba-utcza 12.)

könyvek és ájtatossági czikkekről.
Kármelhegyi Rózsabimbók. 544 oldal kiterjedésű. Imádságos- és énekeskönyv felnőttek
számára. Ötödik kiadás. I. Vászonkötés 2 kor.
II. Vászon-diszkötés 3 kor. III. Bőrkötés 5 kor.
IV. Párnázott borjubőrkötés 7 kor. V. Peluchekötés kasettával 14 kor. VI. Legfinomabb
párnázott bőrkötések festett ékítménynyel különféle színekben 14 kor.
Dicsérjétek az Urat. Imádságos- és énekeskönyv.
Fiatalok számára. Harmadik kiadás. Vászondíszkötés aranymetszéssel 1 kor.
Hóvirágok a kis Jézuskának. Magában foglalja
a kisded Jézus tiszteletére irányuló imákat és
ájtatosságokat. Fölötte alkalmas karácsonyi
ajándék. Negyedik kiadás. Vászonkötésben
60 fillér. (Tót nyelven is kapható.)
Liliomfiizér. Emlékül az első szentáldozásra.
Első áldozóknak rendkívül kedves oktató- és
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imádságoskönyv. Ötödik kiadás. Díszes vászonkötésben 60 fillér. Rendkívül szép első
áldozási emlékképek nagyság szerintő, 10, 20,
24 fillér.
Páduai szent Antal. Imakönyv a nagy csodatevő Szent tiszteletének terjesztésére. Mostanában a legkeresettebb imakönyv, mely két év
alatt 60.000 példányban fogyott el. Vászonkötésben 60 fill. 50 példány 28 kor. 100 példány 52 kor. (Kapható német és tót nyelven is.)
A Rózsafüzér az Oltáriszentség előtt. Ez a kedves
kis könyvecske a rózsafüzér tizenöt titkát foglalja magában szines képekben, rövidke imákkal. A képek és díszítések páratlanul szépek.
Ily díszes kiállítású s ennélfogva bármily
alkalomra illő ajándékkönyv még nem jelent
meg a magyar könyvpí&czou. Peg&mcAdköifeben 1 kor. 50 fill.
Jézus Szive a szeretet lángtengere. Kis alakú imakönyv, mely ízléses külalakja és szép tartalmánál fogva előkelő férfiak és nőknek ajánlunk.
Vászondíszkötésben 1 kor. Bőrkötésben 2 kor.
Plüch vagy párnázott borjúbőrben 3 kor.
Legfinomabb bőrkötésekben 6 kor.
isten kertje, vagyis a szentek élete. Népies kiadás. Minden egyes szent élete külön füzetben,
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a rendkívül ízléses borítékon az illető szentnek
színes képével. Eddig megjelent: Szűz Mária,
Szent József, Szent Anna és Szent Terézia
élete. A sorozat folytatódik. Vizsgákra, bérmálásra, névnapra stb. kedvesebb ajándék alig
képzelhető. Egy-egy füzet ára 20 fill. 100 drb
16 kor.
Szeráfhangok szent Teréziától. Magában foglalja
a szentnek rövid élettörténetét, a Miatyánk
magyarázatát, kilencznapi ájtatosságot előkészületül az ő ünnepére, a szentnek intelmeit,
a szentáldozás utáni fohászait stb. Jámbor
lelkeknek igen ajánlatos könyv. Vászonkötésben 2 kor.
Az életszentség katekizmusa. Jámbor lelkeknek,
főkép világi és szerzetespapok, szerzetesnők
és azok uÖMetvdétei, ^jalammt a. hatmadrendek
tagjainak alkalmas kézikönyv. Vászonkötésben
1 kor.
Kempis Tamás : Krisztus követése. Vászonkötés
1 kor. Egyszerű bőrkötés 2 kor. Különféle
szebbnél-szebb bőrkötések minőség szerint
4, 6, 8, 10 és 12 kor.
A budapesti karmelita-templom története és leírcisa. Tiz képpel. Igen érdekes olvasmány.
Darabja 20 fill.
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Imafüzér. A tisztítótűzben szenvedő lelkek vigasztalására. Bucsúimák gyűjteménye. Darabja
10 fill.
Skapuláré társ. felvételi lapok magyar, német és
tót nyelven. Darabja 2 fill. 100 darab 1 kor.
Skapulárék darabja 16 fill., selyemből 50 fill.
Olvasók öt tizedes barna vagy fekete kókusz,
nagyság szerint 20, 30, 40, 60 öli., gyöngyházból nagyság szerint 1 koronától 2 koronáig.
A prágai kis Jézus olvasója darabja 10 fill.,
érme 6 fill.
Szent Antal olvasója darabja 10 fill., szobrocskája 10 fill., érme 4 fill.
Különös figyelembe ajánljuk magyar szövegű,
remek kivitelű., kisebb-nagyobb színes
képeinket t/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 fillér darabonként.
Kívánatra árjegyzékkel szolgálunk.

