
NABOŻEŃSTWO 
W TYGODNIU MODLITW 
O TRZEŹWOŚĆ NARODU 

 

ŚPIEW Z tej biednej ziemi 

INTRONIZACJA PISMA ŚW. I POZDROWIENIE WIERNYCH 

SŁOWO WSTĘPNE 
Celebrans zwraca się do zebranych tymi lub podobnymi słowami: 

 
Wielki Post to czas zastanowienia się nad sobą i nad 

swoim życiem. Zastanówmy się więc nad naszą postawą wobec 
problemu pijaństwa i alkoholizmu. Tym naszym dzisiejszym 
nabożeństwem, codziennym naszym życiem, naszą postawą 
chciejmy Bogu wynagrodzić za grzechy pijaństwa, za naszą ludzką 
obojętność i nieczułość wobec tego problemu. 

Cały nasz naród w Ślubach Jasnogórskich przyrzekał 
wypowiedzieć walkę z pijaństwem i rozwiązłością. Cóż z tych 
przyrzeczeń zostało? Nasz kraj zalewa fala alkoholizmu. Dziesiątki 
tysięcy matek, setki tysięcy dzieci przeżywają tragedię z powodu 
pijaństwa i alkoholizmu. Tyle osób utraciło radość życia, żyje w 
smutku. 

Zdajemy sobie sprawę, że rozpicie naszego narodu obciąża 
winą każdego z nas. To my tolerujemy zwyczaje picia alkoholu, to 
my na siłę częstujemy alkoholem, rozpijamy młodzież, dajemy zły 
przykład dzieciom. My może już nie dostrzegamy, jak wielką 
szkodę czynimy sobie i ludziom. Musimy więc uznać naszą winę i 
całą duszą zwrócić się do Boga. To wymaga zmiany obyczaju, 
mentalności, co więcej, wymaga zaniechania grzechu. 

Chcemy dzisiaj przez swoją modlitwę przeprosić Boga za 
grzechy pijaństwa, za naszą obojętność wobec tego problemu i 
chcemy prosić o ocalenie Narodu od tej plagi. 

KOLEKTA 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie 
możemy, † udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w 
działaniu, * abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, † który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. W: Amen. 

PIERWSZE CZYTANIE                                                         Iz 5, 8-13 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
 

Biada tym, którzy przydają dom do domu, przyłączają rolę do roli, tak iż 
nie ma wolnego miejsca; i wy sami mieszkacie w środku kraju. Do moich uszu 
dotarł głos Pana Zastępów: Na pewno wiele domów ulegnie ruinie: wspaniałe i 
wygodne - będą bez mieszkańców! Bo dziesięć morgów winnicy dadzą jeden 
bat, a chomer ziarna wyda jedną efę. 

Biada tym, którzy rychło wstając rano szukają sycery, zostają do późna 
w noc, bo wino ich rozgrzewa. Nic, tylko harfy i cytry, bębny i flety, i wino na 
ich ucztach. O sprawę Pana nie dbają ani nie baczą na dzieła rąk Jego. 

Przeto lud mój pójdzie w niewolę, przez brak rozumu: jego dostojnicy 
pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia. 

 
Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY          Ps 51, 3-6a. 12-14. 17 
                                                                        Lekcjonarz mszalny, t. II, str. 10  
 
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 
 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

 
Uznaję bowiem nieprawość swoją * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

 



Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

DRUGIE CZYTANIE                                                            Rz 8, 1 -13 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. 
 
Bracia! 
Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. 
Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, 

wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla 
Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał 
Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu 
wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, 
wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. 

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci 
zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem 
ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. A to dlatego, 
że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu 
Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, 
Bogu podobać się nie mogą. 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 
Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 
Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie 
podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 
ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli. 

 
Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
 
Chwała Tobie, Słowo Boże. 
 
Nawróćcie się do waszego Boga, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny. 
 
Chwała Tobie, Słowo Boże. 

EWANGELIA                                                            Łk 13, 1-5. 23-28 
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 
winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 

Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł 
do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi 
zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. 

Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz 
wyrzuconych. 

 
Oto słowo Pańskie. 

HOMILIA 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

ŚPIEW Pójdź do Jezusa lub O zbawcza Hostio 



Przed Najświętszym Sakramentem odmawia się jedną z trzech poniższych 
wersji modlitw lub wybiera wg własnego schematu. 

Wersja I 

MODLITWA WIERNYCH 

Do Boga, który wszystkich powołuje do świętości, zanieśmy, 
najmilsi, przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawcę, gorące prośby i 
błagania: 
 

Wysłuchaj nas, Panie. 
 

 Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy, którzy do niego 
należą, rozumieli konieczność umartwienia i panowania nad sobą. 

 Módlmy się za rodziny zrujnowane pijaństwem, o siłę do 
wyjścia z tragicznego stanu, by na nowo odzyskały radość i 
szczęście. 

 Módlmy się za dzieci i młodzież pokrzywdzone pijaństwem 
rodziców, aby wśród nas znalazły dobroć, życzliwość i pomoc, 
których im zabrakło w domu rodzinnym. 

 Módlmy się za rodziny, w których panuje duch trzeźwości, aby 
wytrwały w takim stylu życia i swoim przykładem pociągały 
innych. 

 Módlmy się za młode pokolenie, by nie dało się wciągnąć w 
nałóg pijaństwa, lecz stworzyło w przyszłości społeczność 
trzeźwych, szlachetnych i religijnych ludzi. 

 Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy mieli odwagę 
prowadzić życie towarzyskie w trzeźwości, które daje prawdziwą 
radość. 
 

Wszechmogący Boże, Ojcze ludzkiej rodziny, naucz nas prowadzić 
życie szlachetne, trzeźwe i czyste, godne Twoich dzieci, abyśmy 
mogli dojść do tej doskonałości, którą nam ukazujesz w Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym. W: Amen. 
 

Wersja II 

SUPLIKACJE 

Wykonuje się suplikacje o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży do 
trzeźwości. 

W obliczu narastających zagrożeń nadużywania alkoholu przez 
rodziców, a także przez dzieci i młodzież, zanieśmy korne błagania 
do Boga Ojca Wszechmogącego: 

ŚPIEW Święty Boże, Święty Mocny 

C: Abyś, Boże, uchronił dzieci i młodzież polską od pijaństwa 
i alkoholizmu, 
W: My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
C: Aby dzieci i młodzież mogły swobodnie i bez przeszkód żyć w 
rodzinach o trzeźwych obyczajach, 
W: My grzeszni... 
C: Aby rodzice katoliccy byli świadomi odpowiedzialności za 
kształtowanie trzeźwych obyczajów. 
W: My grzeszni… 
C: Aby Kościół Święty cieszył się nieskrępowaną wolnością w 
wypełnianiu swego posłannictwa dla dobra całego Narodu. 
W: My grzeszni... 

C: Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię z ufnością, spraw, 
aby ci, którzy przez chrzest stali się Twoimi dziećmi, nie poniżali 
przez pijaństwo swojej chrześcijańskiej godności. Błagamy Cię o 
to przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen. 

 

 

 



Wersja III 

MODLITWY PRZEBŁAGANIA I PROŚBY 

 
Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, oto my, 
słudzy Twoi, upadamy przed Tobą, chcąc przebłagać Twój 
Majestat za grzechy pijaństwa popełnione w naszych parafiach, w 
naszych katolickich rodzinach; za wszystkie grzechy, których 
źródłem jest nadużywanie napojów alkoholowych. 

 
Przepraszamy Cię, Panie. 

 
 Za wszelkie grzechy płynące z nadużycia alkoholu. 
 Za grzechy pijaństwa popełnione przez ojców rodzin. 
 Za grzechy wszystkich pijących kobiet. 
 Za grzechy pijaństwa popełnione przez dzieci i młodzież. 
 Za wszystkie awantury i kłótnie w rodzinach alkoholików. 
 Za nędzę, łzy i cierpienia niewinnych członków rodzin 

dotkniętych klęską alkoholizmu. 
 Za rozbicie rodzin spowodowane alkoholizmem. 
 Za grzechy tych, którzy dzieciom i młodzieży podają alkohol 
 Za morderstwa, wypadki i ciężkie pobicia dokonane przez 

alkoholików. 
 Za grzechy nieczyste popełnione pod wpływem alkoholu. 
 Za grzechy tych, którzy pokątnie handlują alkoholem. 
 Za grzechy tych, którzy podczas przyjęć przymuszają do picia 

alkoholu. 
 Za grzechy tych, którzy wyśmiewają się z ludzi niepijących. 

 

ŚPIEW Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu 

 

 
Przeprośmy teraz Boga za nasze osobiste winy. 

 
Przepraszamy Cię, Panie. 

 
 Za to, że tak trudno nam zrozumieć, iż wolą Twoją, Boże, 

jest zbawienie całego świata. 
 Że nie współpracujemy z Synem Twoim, który przyszedł 

szukać, co było zginęło. 
 Że nie umiemy naśladować Chrystusa w Jego bezgranicznym 

poświęceniu dla braci. 
 Za brak niepokoju o braci naszych ulegających nałogowi 

pijaństwa. 
 Że wobec naszych braci pijących częściej przypominamy 

postawę wyniosłych faryzeuszy niż Samarytanina. 
 Za nasze samolubstwo, które przesłoniło nam prawdę, iż droga 

ku Tobie wiedzie poprzez dobro czynione braciom. 
 Za nasze wygodnictwo, które pozwala nam patrzeć obojętnie na 

ból i cierpienie drugiego człowieka. 
 Za naszą obojętność wobec zaniedbanych i zagrożonych 

moralnie dzieci alkoholików. 
 Za naszą obojętność wobec nędzy materialnej rodzin 

alkoholików. 
 Za wszelkie zachęty do picia, z jakimi zwracamy się do bliźnich. 
 Za brak ewangelizacji i profilaktyki wśród zagrożonych 

alkoholizmem. 
 Za popełnione grzechy i nadużycia alkoholowe przez nas 

samych. 

ŚPIEW Przed oczy Twoje, Panie 

 

 



BŁAGANIA 

Z nadzieją prośmy Pana Boga o łaskę Jego pomocy. 
 

Prosimy Cię, Panie. 
 

 O należyte zrozumienie prawdy, że powołałeś nas do Kościoła, 
który jest znakiem i narzędziem zbawienia całej ludzkości. 

 O należyte zrozumienie prawdy, że wobec Ciebie jesteśmy 
odpowiedzialni za zbawienie wszystkich ludzi. 

 O należyte zrozumienie prawdy, że o tyle jesteśmy uczniami 
Chrystusa, o ile mamy miłość jedni ku drugim. 

 O należyte zrozumienie prawdy, że wolą Twoją jest zbawienie 
wszystkich ludzi, również tych, którzy przez grzeszne nałogi i 
upadki coraz bardziej się od Ciebie oddalają. 

 O siłę woli potrzebną do oparcia się powszechnej modzie i 
zwyczajom. 

 Byśmy nigdy i dla nikogo nie stali się przyczyną zgorszenia. 
 By stoły nasze, szczególnie z racji uroczystości religijnych, były 

wolne od alkoholu. 
 Byśmy chcieli i mogli skutecznie pomagać naszym braciom 

dotkniętym nałogiem alkoholizmu oraz ich rodzinom. 
 Byśmy zrozumieli znaki czasu i z miłości ku cierpiącemu 

człowiekowi wyrzekli się dobrowolnie picia alkoholu. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby lud Twój całym sercem nawrócił 
się do Ciebie i z Twego miłosierdzia otrzymał wszystko, o co Cię 
prosi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen. 

PRZYRZECZENIE ABSTYNENCKIE 

Celebrans może zaproponować tekst przyrzeczenia abstynenckiego. 
 
Panie Jezu, przeprosiliśmy Ciebie za nasze grzechy i grzechy 
naszych bliźnich. Jako wynagrodzenie za nie oraz jako dar dla 
Ciebie, Miłości Nieskończonej, dla uproszenia naszym bliźnim 

łaski powrotu do Ciebie, chcemy teraz złożyć przed Tobą 
dobrowolne postanowienie trzeźwości. 
 
Chwila refleksji w ciszy. 

 
Z miłości do Pana Boga i Matki Najświętszej, w poczuciu 
odpowiedzialności za trzeźwość Narodu, przyrzekam, że przez 
okres ... nie będę pić wódki, wina i piwa. Przyrzekam również w 
miarę swych możliwości zwalczać obyczaje skłaniające do picia i 
pijaństwa przez codzienną modlitwę i przez inne dostępne mi 
środki. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. 
 

ŚPIEW 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE 
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