
Antonius van Padua 

 

Geboren ca. 1195 te Lissabon 

Gestorven 13 juni 1231 te Padua 

Heiligverklaring  
30 mei 1232 te Spoleto (Italië) door Paus Gregorius IX 

Schrijn  
St-Anthoniusbasiliek in Padua, Italië 

Naamdag  
13 juni  

Attributen  

Evangelieboek, brood, baby, Jezus, lelie, knielende ezel (in combinatie 

met monstrans) 

Beschermheilige voor  

Franciscanen, verloren voorwerpen, (alleenstaande) vrouwen en kinderen, 

armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers, pelgrims en 

verliefden. Patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts, of kwijt geraakte 

zaken. 

  

Antonius van Padua (Lissabon, 15 augustus 1195 - Padua, 13 juni 1231), geboren als Fernando Martins de 

Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als 

een belangrijke heilige beschouwd. Hij sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. In 1212 

verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn 

geestelijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot 

hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om aldaar het christelijke geloof te verspreiden 

onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot 

priester gewijd. Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke geloof. Op last van 

Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. In 1227 benoemde Johannes Parenti, de 

toenmalige generale overste van de minderbroeders hem tot provinciale overste van de Romagna in Italië, 

waar hij van 1222 tot 1224 reeds predikend had rondgetrokken. In 1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als 

provinciale overste omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar 

later door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar 

uitgeroepen. 
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Hij is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, 

mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. 

Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd. 

In Lissabon zou het kerkje Santo António à Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius werd geboren. Hij 

is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad. Sinds 1934 is Antonius een beschermheilige van 

Portugal en 13 juni is er een officiële feestdag. 

 In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om kwijtgeraakte zaken terug te vinden met de 

volgende woorden: "Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ... vind" of "Heilige Antonius, 

lieve sint, zorg dat ik m'n ... vind" of "Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan". 

Als het voorwerp is teruggevonden moet men de Heilige Antonius bedanken. 

 De teunisbloem is naar hem vernoemd omdat die rond zijn feestdag (13 juni) bloeit. 

 In Achel (België) wordt Sint Antonius van Padua vereerd sedert 1493. Tijdens de Franse Revolutie 

werd de plaats van verering, het klooster van de Franciscanessen in het Catharinadal, vernield. Het 

beeld van de heilige werd gered en overgebracht naar de parochiekerk. Elk jaar op de zondag na de 

dertiende juni (naamfeest) wordt het beeld even teruggebracht naar het Catharinadal. Het gaat 

gepaard met een processie die een historisch en een religieus gedeelte bevat. In de namiddag is er een 

spontaan dorpsfeest in een verkeersvrij centrum. 
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