
Védőszentünk Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító 

Bár Páduai Szent Antal emléknapja június 13-án van, áldásos tevékenysége jól illeszkedik 

történelem óránk anyagához 5. osztályban. Ebben a témakörben a középkori egyház 

kialakulását, szerepét és a kolostorok falai között zajló életet dolgozzuk fel. Így született meg 

az a gondolat, hogy a hagyományostól egy kicsit eltérve ismerkedjünk meg a Szent életével.  

Páduai Szent Antal 1195-ben Lisszabonban látta meg a napvilágot, egy tehetős nemesi család 

gyermekeként. Eredeti neve Ferdinánd volt. A lisszaboni katedrális iskolájában kezdte meg 

tanulmányait, majd 15 esztendősen felvétette magát az Ágoston rendbe. A fiatalember kitűnt 

páratlan szellemi képességeivel, kiváló memóriájával és szónoki tehetségével. 1220 nyarán az Assisi 

Szent Ferenc által alapított rendhez csatlakozott és felvette az Antal nevet.  

A 25 esztendős férfi még ebben az évben átkelt Afrikába, ám csak néhány hónapot tölthetett a 

muszlimok között, ugyanis 1220–21 telén súlyosan megbetegedett. 1222 végén a bolognai egyetemre 

ment, ahol a rend növendékeit tanította. Számos hittérítő utat tett Franciaországba és Észak-Itáliába. 

A szegények pártját fogta, fellépett minden jogtalanság ellen. Prédikációira a hívők tömegei tódultak. 

A szentet bámulatos kitartás jellemezte, azonban a feszített munkatempó és a szerény életvitel 

együttesen súlyos árat követelt tőle. 1231-ben Páduában tartott nagyböjti lelkigyakorlatot, amely 

lelkileg teljesen megújította a várost. Néhány hónappal később súlyosan megbetegedett. Fiatalon, 36 

éves korában június 13-án Padova mellett fejezte be életét. Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában 

található, híres zarándokhely. 

Számos imameghallgatást és csodát követően IX. Gergely pápa egy éven belül, 1232 pünkösdjén 

szentté nyilvánította.  Az egyik legnépszerűbb szent, akinek szobra szinte minden templomban 

megtalálható. Páduai Szent Antal - többek között - a szegények védőszentje, ezért a katolikus 

templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott 

adományok gyűjtésére szolgál. XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította. 

Jelképei a gyermek Jézus, kenyér, könyv és liliom. 

 

 

A gyerekek ezen az órán párokban dolgoztak. Nagy érdeklődés, kitartó figyelem és fegyelem 

jellemezte végig a diákok munkáját. 



Az ismerkedést egy kis bemutató megtekintésével kezdtük. Szent Antal életútját játékos 

formában dolgoztuk fel. A feladatok között szerepelt totó, keresztrejtvény és puzzle. Ehhez 

minden pár kapott egy rövid életrajzi anyagot és egy Páduai Szent Antalt ábrázoló kis kártyát. 

A foglalkozást közös imádsággal zártuk. Egy jól sikerült tanórát tudhatunk magunk mögött, 

amely végén a gyerekek azt kérték, hogy máskor is tartsunk ilyen órát.  

                                                                         Fazekas Katalin, az 5. a történelem szakos tanára 


