
KORONKA DO ŚW. ANTONIEGO PUSTELNIKA 
 

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

Wierzę w Boga… 

Ojcze nasz… 

Zdrowaś Maryjo… 

Chwała Ojcu… 

Na dużych paciorkach: Święty Antoni, który nam dałeś tak wzniosły przykład, jak trzeba 

pokonywać świat, szatana i pożądliwości cielesne, dopomóż nam twą przyczyną, abyśmy tą 

samą bronią modlitwy, czujności, pokory i umartwienia przeciw owemu potrójnemu 

nieprzyjacielowi naszego zbawienia zwycięsko walczyli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje Bóg na wieki wieków. 

Amen. 

Na 10 małych paciorkach: Cytaty pochodzące ze zbioru apoftegmatów Św. Antoniego. 

1. „Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy 

tylko uciekać się do Imienia Jezus”. 

2. „Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego nie wypróbowany. Zabierz pokusy – 

rzecze – a nikt nie będzie zbawiony”. 

3. „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i 

powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: 

«Pokora»”. 

4. „Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli pozyskaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy; 

ale jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi”. 

5. Pewien brat powiedział do abba Antoniego: „Módl się za mnie”. A starzec mu odrzekł: 

„Ani ja się nad tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą 

modlitwę”. 

6. „Znałem wielu, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchowej, a wszystko 

przez to, że zaufali własnym osiągnięciom i zlekceważyli nakaz Tego, który powiedział: 

Zapytaj ojca, a on ci oznajmi”. 

7. „Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić: czy sierp, czy miecz, 

czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, 

żeby nie trudzić się na próżno”. 

8. „Miej zawsze przed oczyma bojaźń Bożą i pamiętaj o Tym, który zabija i ożywia”. 

9. „Ja już nie boję się Boga, ale Go kocham: bo miłość precz wypędza bojaźń”. 

10. „Czego powinienem przestrzegać, aby podobać się Bogu?” Starzec mu odpowiedział: 

„Przestrzegaj tych moich nakazów: dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga przed 

oczami; cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym; a gdziekolwiek 

raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd łatwo. Tych trzech rzeczy przestrzegaj, a 

będziesz zbawiony”. 

Po każdej dziesiątce: Święty Antoni Wielki, Ojcze Pustyni, módl się za nami, abyśmy się 

stali godnymi obietnic Pana Jezusa Chrystusa. 

Na zakończenie: Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustelnię, aby Ci służył z 

podziwu godną gorliwością, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekali się samych 

siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
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