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Nabożeostwo Przebłagalne za grzechy kierowców 

za wstawiennictwem  św. Krzysztofa 

Boże Dobry i Miłosierny, wzywając wstawiennictwa św. Krzysztofa, 

stajemy w pokorze przed Tobą świadomi naszych osobistych grzechów i 

win. Ufamy jednak Twojej dobroci i Twemu Miłosierdziu. Dlatego 

pragniemy Cię przebłagad za grzechy kierowców i podróżujących którzy tak 

często łamią Twoje przykazania: 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

- za egoistyczne używanie pojazdów jedynie dla zaspokojenia swoich 

własnych potrzeb i zachcianek, zaniedbując służbę i pomoc bliźnim w 

potrzebie 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

- za grzechy brawurowej i nieodpowiedzialnej jazdy, za łamanie zasad i 

przepisów drogowych, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i 

innych korzystających z dróg 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

- za grzechy nietrzeźwości i za pijanych kierowców, zwłaszcza sprawców 

wypadków drogowych 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

-  za zapominanie o Tobie przed i w czasie podróży oraz brak wdzięczności 

za dar pojazdów i za przebyte bezpiecznie podróże  

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

-  za niewłaściwe, agresywne i obraźliwe słowa i gesty wobec innych 

użytkowników drogi, których spotkaliśmy na drodze 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

-  za występowanie przeciwko największemu przykazaniu miłości Boga i 

bliźniego i brak dobrego świadectwa życia podczas podróży 

Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

Boże nasz, który z miłością czuwasz na nami jako swoimi przybranymi 

dziedmi. Pochyl się nad wszystkim z łaska Twojego Miłosierdzia i przyjmij 

nasze przebłagania. Przyprowadź wszystkich słabych i grzesznych do 

poprawy życia. Strzeż nas dalej podczas każdej podróży i pozwól 

bezpiecznie docierad do celu. Niech wszyscy chrześcijanie kierują się 

miłością na drodze. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Śpiew przebłagalny: 

Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam… 

lub 

Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu… 

 

 


