
PRZYRZECZENIE  

ABSTYNENCKIE 
 

Z miłości ku Panu Bogu i Matce 
Najświętszej, w poczuciu odpowie-
dzialności za losy Kościoła i Ojczyzny, 
na wynagrodzenie Panu Bogu za grze-
chy i w celu uproszenia daru trzeźwo-
ści postanawiam podjąć dobrowolne 
zobowiązanie powstrzymania się od 
spożywania napojów alkoholowych.  

Zobowiązanie to podejmuję na okres: 

jednego miesiąca / pół roku /  
jednego roku / na całe życie. 

 
……..……………………..…………….. 

Czytelnie imię i nazwisko 

Tę część deklaracji zostawiamy dla siebie.  
Moje nazwisko jest zapisane w Parafialnej Złotej 

Księdze Trzeźwości. 
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Z miłości ku Panu Bogu i Matce Najświętszej, w poczu-
ciu odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny, mając 
świadomość moralnych i społecznych skutków picia alko-
holu, na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy i w celu 
uproszenia daru trzeźwości postanawiam podjąć dobro-
wolne zobowiązanie powstrzymania się od spożywania 
napojów alkoholowych.  

Zobowiązanie to podejmuję na okres: 

jednego miesiąca / pół roku / jednego roku / na całe życie. 
 
………………………...   ……………..……………………..…………….. 

      Data                                 Czytelnie imię i nazwisko, miejscowość 
 

Tę część deklaracji oddajemy do parafii.  
Nazwiska zostaną zapisane w Parafialnej Złotej Księdze Trzeźwości. 

 

 
 

PRZYRZECZENIE ABSTYNENCKIE 
 

Z miłości ku Panu Bogu i Matce Najświętszej, w poczu-
ciu odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny, mając 
świadomość moralnych i społecznych skutków picia alko-
holu, na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy i w celu 
uproszenia daru trzeźwości postanawiam podjąć dobro-
wolne zobowiązanie powstrzymania się od spożywania 
napojów alkoholowych.  

Zobowiązanie to podejmuję na okres: 

jednego miesiąca / pół roku / jednego roku / na całe życie. 
 
………………………...   ……………..……………………..…………….. 

      Data                                 Czytelnie imię i nazwisko, miejscowość 
 

Tę część deklaracji oddajemy do parafii.  
Nazwiska zostaną zapisane w Parafialnej Złotej Księdze Trzeźwości. 

 

 
 

PRZYRZECZENIE ABSTYNENCKIE 
 

Z miłości ku Panu Bogu i Matce Najświętszej, w poczu-
ciu odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny, mając 
świadomość moralnych i społecznych skutków picia alko-
holu, na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy i w celu 
uproszenia daru trzeźwości postanawiam podjąć dobro-
wolne zobowiązanie powstrzymania się od spożywania 
napojów alkoholowych.  

Zobowiązanie to podejmuję na okres: 

jednego miesiąca / pół roku / jednego roku / na całe życie. 
 
………………………...   ……………..……………………..…………….. 

      Data                                 Czytelnie imię i nazwisko, miejscowość 
 

Tę część deklaracji oddajemy do parafii.  
Nazwiska zostaną zapisane w Parafialnej Złotej Księdze Trzeźwości. 


