
53. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU  

VII Niedziela Zwykła 

23 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Do Boga, Który jest Miłością zanieśmy nasze prośby:  

1. Módlmy się za Kościół, aby głoszona przez Niego prawda o Bożej miłości do 

człowieka dotarła do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich działania przyniosły pokój i 

zaprzestanie konfliktów zbrojnych. Ciebie prosimy… 

 

3. Módlmy się o dobre owoce rozpoczynającego się dziś tygodnia modlitw o 

trzeźwość naszego narodu. Ciebie prosimy… 

 

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieła Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka i innych ruchów abstynenckich w naszej ojczyźnie, aby abstynencja 

ich członków, prowadziła do trzeźwości całego naszego narodu. Ciebie prosimy...  

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych polecanych w tej 

Eucharystii……………… o dar nieba dla nich. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy wolni od wszelkiego 

lęku przed światem z radością dawali świadectwo swoim życiem, że jesteśmy 

uczniami Jezusa. Ciebie prosimy… 

 

Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Z pokorą prosimy, abyś nie szczędził 

nam Twego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego.   



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

poniedziałek VII tygodnia zwykłego  

24 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Zachęceni słowami psalmisty: „Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust 

moich i myśli mego serca, Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu", skierujmy 

nasze prośby do Boga:  

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, 

aby ich codzienna praca i modlitwa budziła w wiernych tęsknotę za życiem bez 

nałogów  

w zjednoczeniu z Bogiem.  Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się za rządzących i stanowiących prawo, aby w duchu 

odpowiedzialności za przyszłość narodu, troszczyli się o wychowanie młodego 

pokolenia w trzeźwości i wolności od wszelkich uzależnień. Ciebie prosimy… 

 

3. Modlitwa się za rodziny osób zniewolonych przez alkohol, aby otrzymały 

skuteczną pomoc i wsparcie. Ciebie prosimy… 

 

4. Módlmy się za tych, którzy potrzebują uzdrowienia duchowego i  fizycznego, 

aby pełne zawierzenie i wiara w Boga ukazała Chrystusowe zwycięstwo nad 

naszymi ograniczeniami. Ciebie prosimy...  

5. Módlmy się za tych, którzy zakończyli swój pobyt na ziemi, szczególnie za 

zmarłych polecanych w tej Eucharystii ………………..........  oraz zmarłych 

apostołów trzeźwości, aby uczestniczyli w zwycięstwie Chrystusa nad 

śmiercią. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za naszą wspólnotę Eucharystyczną, pomóż nam, Panie, wytrwać 

w modlitwie i służbie Twojemu ludowi. Ciebie prosimy… 

 

Wszechmogący Boże, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, dlatego 

prosimy, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa 

Pana naszego.   



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

wtorek VII tygodnia zwykłego  

25 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Wdzięczni Bogu za nadzieję zmartwychwstania, przedstawmy Mu nasze 

prośby:  

1. O moc Ducha Świętego dla Papieża Franciszka i wszystkich pasterzy 

Kościoła. Ciebie prosimy... 

2. O pokorę w naśladowaniu Chrystusa umywającego nogi swoim uczniom dla 

sprawujących władzę. Ciebie prosimy… 

 

3. O odwagę stanięcia w prawdzie o własnym nałogu dla wszystkich alkoholików. 

Ciebie prosimy… 

 

4. O mądre decyzję rządzących chroniące dzieci i młodzież przed zgubnym 

wpływem promocji używek. Ciebie prosimy...  

5. O radość przebywania w Królestwie Niebieskim dla 

zmarłych……………………. Ciebie prosimy... 

6. O autentyzm wiary i jedność słów i czynów dla nas samych. Ciebie prosimy… 

 

Boże wysłuchaj naszego wołania, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa 

Pana naszego.  

  



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

Środa Popielcowa  

26 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Z sercami pełnymi dobrych postanowień stajemy przed Tobą Boże i chcemy 

przedstawić Ci nasze prośby:  

1. Módlmy się za Kościół Święty i jego kapłanów, aby czas wielkopostnej pokuty 

stał się okazją do nawrócenia i spotkania z Bogiem w sakramentach.  Ciebie 

prosimy... 

2. Módlmy się za rządzących, aby z mocą wiary, patrząc na Krzyż Chrystusa, z 

odwagą służyli naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy…  

 

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby ich cierpienia przyczyniły się do 

uświęcania  

w wierze i niosły ludziom wolność. Ciebie prosimy...  

4. Módlmy się za ubogich i zniewolonych wszelkimi nałogami, aby we 

wspólnocie Kościoła odnaleźli wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy... 

5. Módlmy się za zmarłych, aby nasza pokuta przyczyniła się do ich udziału w 

pełni życia  

z Bogiem. Ciebie prosimy…  

6. Módlmy się dla nas samych o przebaczenie i owocne przeżycie Wielkiego 

Postu. Niech ten czas dobrze nas przygotuje na radość Zmartwychwstania. Ciebie 

prosimy... 

 

 

Boże, który jesteś Miłosierny, zechciej wysłuchać naszych próśb, które zanosimy 

przez Chrystusa, Pana naszego.   



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

Czwartek po Popielcu  

27 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Przez Jezusa Chrystusa, który ofiarował siebie dla naszego zbawienia, 

zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:  

1. Módlmy się  za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i 

diakonów, aby napełnieni Duchem Świętym, z miłością i mądrością prowadzili 

powierzony im lud do portu zbawienia.  Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się za rządzących narodami, niech Bóg obdarzy ich Duchem 

Mądrości, aby unikali wojen i konfliktów oraz wytrwale dążyli do zgody i 

współpracy. Ciebie prosimy… 

 

3. Módlmy się w intencji dorosłych dzieci alkoholików, aby korzystając z 

dostępnych terapii odzyskały poczucie własnej wartości i godności dzieci 

Bożych. Ciebie prosimy…  

 

4. Módlmy się o łaskę dobrej spowiedzi dla wszystkich naszych parafian, niech 

okres Wielkiego Postu będzie dla nas czasem nawrócenia i oczyszczenia. Ciebie 

prosimy...  

5. Módlmy się za zmarłych polecanych w tej Eucharystii i wszystkich którzy 

zakończyli już ziemski etap pielgrzymki, aby dostąpili łaski życia 

wiecznego. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za nas samych, byśmy umieli iść za Chrystusem, brać swój krzyż 

i Go naśladować. Ciebie prosimy…  

 

Boże, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz czego nam potrzeba. Jeśli nasze błagania są 

zgodne z Twoją wolą, zechciej ich wysłuchać przez Chrystusa Pana naszego.   



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

Piątek po Popielcu  

28 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

W pokorze serc zanieśmy nasze prośby:  

1. Za Kościół Święty o światło Ducha Świętego.  Ciebie prosimy... 

2. Za papieża Franciszka aby głoszone przez niego słowo przemieniało nasze 

serca. Ciebie prosimy… 

 

3. Za pracowników szpitali dla uzależnionych oraz za wszystkich liderów grup 

Anonimowych Alkoholików, o bezmiar Bożych łask dla nich, potrzebnych im w 

służbie braciom zniewolonym. Ciebie prosimy…  

 

4. Za wszystkie ofiary wykorzystania seksualnego i ich rodziny, o łaskę 

uzdrowienia i przebaczenia dla nich. Ciebie prosimy...  

5. Za zmarłych, aby dostąpili życia wiecznego. Ciebie prosimy... 

6. Za nas samych, abyśmy kochali każdego człowieka jak nas uczy Jezus. Ciebie 

prosimy… 

 

Boże Ojcze, który wzywasz nas do miłości, skrusz serca nasze i odnów w nas 

Ducha przez Chrystusa Pana naszego.   



53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu  

Sobota po Popielcu  

29 lutego 2020 r.  

Modlitwa wiernych  

 

Bogu Ojcu, którego Syn przychodzi do nas, grzeszników, przedstawmy nasze 

prośby:  

1. Módlmy się o dar jedności dla papieża, biskupów, kapłanów i 

diakonów.  Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się o łaskę pokory dla tych, w których ręce jest dana jakkolwiek 

władza. Ciebie prosimy… 

 

3. Módlmy się o trzeźwych nauczycieli i wychowawców, którzy kształtują serca 

i umysły młodego pokolenia. Ciebie prosimy…  

 

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieła Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka i innych ruchów abstynenckich w naszej ojczyźnie, aby abstynencja 

tych, którzy te ruchy tworzą, prowadziła do trzeźwości całego narodu. Ciebie 

prosimy...  

5. Módlmy się o dar nieba dla naszych bliskich zmarłych………... Ciebie 

prosimy... 

6. Módlmy się o dar wolności płynącej z relacji z Jezusem Eucharystycznym dla 

nas zebranych wokół Jego ołtarza. Ciebie prosimy… 

 

Pełni ufności składamy Tobie, dobry Boże te nasze prośby i błagania, przez 

Chrystusa Pana naszego.  

  



 


