MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i
broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na
spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny,
zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego
następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu,
Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA - PATRONA TRZEŹWOŚCI
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie,
pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być
symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź
natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla
dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich
rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli
trzeźwość całego Narodu. Amen.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU
Święty Stanisławie, który w ciągu całej historii Polski ratowałeś Naród przed różnymi
niebezpieczeństwami i zagrożeniami moralnymi, uproś tę łaskę dla naszej katolickiej
Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholizmu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny,
ojcowie i matki, młodzież i dzieci. Niech zniknie z naszych domów przymus alkoholowy,
zeświecczone zwyczaje wypaczające powagę nawet różnych przeżyć religijnych.
Wzbudź w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i umiarkowania, w każdym stanie i
zawodzie. Ty, który ratowałeś nasz Naród w najbardziej tragicznych chwilach, przyjdź
nam z pomocą w tej ciężkiej walce o właściwe oblicze moralne drogiej nam Ojczyzny. W
trosce o trzeźwość, widzimy troskę o nasz byt narodowy przyszłych pokoleń. Święty
Stanisławie, prosimy cię o szczególne wstawiennictwo w tej ważnej i bolesnej sprawie.

ZA UZALEŻNIONYCH
Panie, modlę się za pijaków, narkomanów. Zobacz, Panie, jakie spustoszenie czyni w
człowieku ten grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły
wrócić do Ciebie. Niech mi pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę dobrej woli.
Boję się, Panie tego, co powiedziałeś przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię
Boga, tego zniszczy sam Bóg. Okaż im miłosierdzie, niech się nawrócą, aby nie umarli w
grzechu – Boże po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.
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MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ
MODLITWA O DAR TRZEŹWOŚCI ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FIDELISA
Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, przez mękę i śmierć
odkupił nas do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego z grona 108
męczenników, który zostawił nam przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i
ideałom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości i wytrwania w niej do końca moich
dni. Niech jego wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci i siostry, w
pokonywaniu słabości i w radosnym przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

ZA TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ PROBLEM ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia człowieka. Pomóż nam, Twoim
zaślepionym dzieciom, zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu:
duchowe i fizyczne szkody wyrządzone sobie i innym. Pomóż nam, zrozumieć wartość
trzeźwości i wprowadzać ja w życie ku Twojej chwale i ku własnemu zbawieniu.

ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem
alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach.
Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich
cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z
alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i
miłości.

ZA ALKOHOLIKÓW ANONIMOWYCH
O Panie, prowadź i broń członków grup Anonimowych Alkoholików. Daj każdemu z nich
pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci.
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