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Słowo do wydania polskiego

Książka ta nie jest wykładem doktryny Kościoła, ale praktycz-
nym przewodnikiem i poradnikiem uwalniania, napisanym 
z punktu widzenia kogoś, kto jako egzorcysta zajmuje się po-
sługą uwalniania i dzieli się doświadczeniem nabytym w cza-
sie długoletniej służby na tym polu. Inne osoby zajmujące się 
posługą uwalniania mogą mieć inne przekonania i doświad-
czenia dotyczące niektórych szczegółów praktyki, o  której 
 książka traktuje.

Swoistą wartością niniejszego przewodnika jest podkreśle-
nie roli i odpowiedzialności każdego chrześcijanina za podjęcie 
walki z duchami nieczystymi. Znajduje to wyraz w modlitwach 
o obronę przed złem i modlitwach o uwolnienie, wśród których 
są także egzorcyzmy w formie rozkazującej, które autor poleca 
odmawiać każdemu, zalecając dodanie pewnych sformułowań 
w przypadku, gdy osobą odmawiającą egzorcyzm jest kapłan. 
Zaznacza też jasno, że egzorcyzm liturgiczny zarezerwowany 
jest wyłącznie dla egzorcystów mianowanych przez biskupa.
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Przestroga

To skromne dziełko jest przede wszystkim zbiorem modlitw. 
Skuteczność modlitwy zależna jest zasadniczo od czystości serca 
i świętości osoby, która się modli. Zasada ta jest tym bardziej 
słuszna w dziedzinie uwalniania, w której dręczona przez złego 
ducha osoba jest głównym inicjatorem własnego uwolnienia.

Życzeniem autora jest, by uważna i pogłębiona przez medy-
tację lektura pytań stawianych przed każdą modlitwą, mogła 
ukazać czytelnikowi konieczność jego własnego duchowego 
wzrostu, opierającego się na zawierzeniu Temu, który pragnie, 
w niemożliwy do wyrażenia sposób, miłości i wolności dla 
 swoich dzieci.





7

Część pierwsza

Strategia walki duchowej

„W swej Mądrości Bóg uznał, że dobro płynące ze zwycię-
stwa nad złem jest lepszym wyjściem niż niedopuszczenie do 
zaistnienia zła.”

Święty Augustyn

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak 
lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze prze-
ciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi 
bracia na świecie.” 

1 P 5, 8-9
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1. Jakie prawo mają duchy nieczyste1 w stosunku do 
człowieka?

Duchy te nie mają żadnego prawa w stosunku do człowieka 
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże oraz odkupione-
go od wpływów złego ducha przez najdroższą Krew Zbawicie-
la przelaną na Krzyżu. Człowiek jest własnością Boga, swego 
Stwórcy, swego Odkupiciela i swego ostatecznego celu.

2. Jaką władzę mają nad nami duchy nieczyste?

Jest to władza przynależna naturze anielskiej, będącej wyż-
szą od natury ludzkiej; jednak władza ta jest ograniczona 

1 Nowy Testament wspomina 56 razy o złych duchach; 11 razy o złych 
aniołach; 62 razy o demonach; o opętanych i zniewolonych 20 razy, 
o przeciwniku 4 razy, o Belzebubie 7 razy, o Bestii 37 razy, o diable 34 
razy, o Smoku 13 razy, o nieprzyjacielu 19 razy, o zabójcy 1 raz, o ojcu 
kłamstwa 1 raz, o księciu demonów czy księciu tego świata 10 razy, 
o wężu czy kusicielu 14 razy; o Złym 12 razy, o Szatanie 36 razy.
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i  podporządkowana Bożemu przyzwoleniu. Gdyby było ina-
czej, zostalibyśmy przez tą moc rozbici i unicestwieni.

Bóg zezwala duchom nieczystym na kuszenie wszystkich lu-
dzi i na dręczenie pewnej ich części w szczególny sposób.

3. W jakim celu Bóg udziela demonom takiego 
zezwolenia?

Albowiem, w swej nieskończonej mądrości, Bóg postano-
wił, by z zaistniałego zła mogło wypływać jeszcze większe do-
bro. W ten sposób, pokusa z jaką musi zmierzyć się człowiek, 
dostarcza mu okazji do okazania swej miłości wobec Boga i do 
wzrastania w Łasce. Diabelskie ataki zmuszają go do tego, aby 
w większym stopniu liczył na Pana i aby jednoczył się z Nim 
w jeszcze bardziej zażyły sposób w wierze, nadziei i miłości. 
Sam grzech każe nam pamiętać o naszej słabości i podtrzymuje 
w nas pokorę.

Pokusy i ataki uwidaczniają konieczność podjęcia walki du-
chowej w celu osiągnięcia nieba.
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4. Czy można powiedzieć, że Bóg chce, aby demony 
dręczyły ludzi?

Oczywiście, że nie! To ludzie, poprzez swoje grzechy, otwiera-
ją drzwi przed nieczystymi duchami; Bóg stworzył ludzi wolny-
mi i szanuje ich wolność nawet kiedy ludzie źle się nią posługują.

5. Jakie grzechy otwierają drzwi przed duchami 
nieczystymi?

Grzechy śmiertelne otwierają drzwi przed duchami nieczy-
stymi. Grzech śmiertelny jest zawsze poważny, gdyż nawet je-
den spośród nich daje Szatanowi prawo do naszej duszy, i to 
w wymiarze wieczności, jeśli tylko śmierć zaskoczy nas zanim 
będziemy w stanie wyspowiadać się z niego i szczerze żałować.

6. Co nazywamy grzechem ciężkim?

Chodzi o uczynki ciała, o których pisze święty Paweł (Gal 
5): nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwal-
stwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, grzeszna po-
goń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne.
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Inaczej mówiąc, są to te wszystkie uczynki, poprzez które 
w poważny sposób okazujemy nieposłuszeństwo przykazaniom 
Bożym i kościelnym.

7. Czy istnieją grzechy poważniejsze od innych?

Z pewnością. Są to grzechy, które naruszają cześć Boga, jak 
na przykład bluźnierstwo, zabobon, przesądy, spirytyzm, ma-
gia, wróżbiarstwo. Tych grzechów Bóg się brzydzi (Pwt 18)2. 
Nawet jeden spośród nich może otworzyć drzwi demonowi 
i zaoferować mu mieszkanie w człowieku.

8. Czy wszystkie ciężkie grzechy pociągają za sobą 
takie same konsekwencje? 

Nie! Sporadyczny grzech śmiertelny, który odpokutowujemy  
i z którego się spowiadamy nie pozwala demonowi wejść w czło-
wieka z mocą, poza przypadkami w których chodzi o błędy za-
sygnalizowane przy poprzednim pytaniu, a które są szczególnie 
ciężkie.

Tym jednak, co daje demonowi prawo do nękania człowie-
ka, a nawet do wejścia w niego, jest przede wszystkim:

2  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2111-2116.
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1.	 Zatwardziałość	w	stanie	grzechu	ciężkiego (trwanie 
w grzechu bez spowiedzi i pokuty).

2.	 Niemożność	 przebaczenia. Święty Mateusz mówi 
nam o słudze „wydanym	katom” (Mt 18) za to, że od-
mówił przebaczenia, podczas gdy jego pan darował mu 
jego dług. Czy katem tym nie jest demon i nieczyste 
duchy, których imiona to: uraza, nienawiść, przemoc, 
niegodziwość, mściwość, itd.?

3.	 Komunia	eucharystyczna	w	stanie	grzechu	ciężkiego3.

9. Czy przez cudze grzechy mogą zostać otwarte 
drzwi demowi?

Z pewnością!
1. Jeśli rodzice praktykowali czy praktykują w dalszym 

ciągu magię. Jeśli należeli lub w dalszym ciągu należą 
do sekt satanistycznych i tajnych stowarzyszeń, takich 
jak na przykład masoneria.

3  Czy należy przypominać, że opuszczenie niedzielnej mszy św. z własnej 
winy lub przez zaniedbanie jest grzechem ciężkim, który powinien być wy-
znany na spowiedzi, by można było ponownie przystąpić do Stołu Pańskie-
go? Wiemy dobrze na co narażamy się przystępując do Komunii w stanie 
grzechu śmiertelnego (na przykład kiedy nie przystępujemy do spowiedzi 
przynajmniej raz w roku)? Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało 
[Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije mówi święty Paweł i dorzuca: Dlatego 
to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami 
siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni (1 Kor 11, 29-31).
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2. Jeśli sięgali po rady jasnowidzów, wróżbiarzy, fetyszerów, 
guru czy magów4, bądź kontaktowali się z podejrzanymi 
osobami, przyjmowali od nich talizmany, amulety vo-
odoo, itp. Uzdrawiacze, popisujący się odziedziczonymi 
czy nabytymi „darami”, praktykują (czasami nawet bez-
wiednie) magię jak prawdziwi czarownicy.

3. Jeśli sami jesteśmy ofiarami zazdrości, urazy czy do-
browolnych nieczystych pragnień. Należy zauważyć, że 
wszystkie niezwalczone złe myśli (także i nasze) noszą 
same w sobie straszliwe konsekwencje, tym bardziej, je-
śli o ile towarzyszą im klątwy, bluźnierstwa, czary.

4. Jeśli jesteśmy obiektem rzucania uroku.

10. Czym jest urok?

To umiejętność szkodzenia innym przy pomocy demona dla 
osiągnięcia sześciu zasadniczych celów:

1. W celu nawiązania bądź zniszczenia relacji między 
dwiema osobami;

2. W celu psychologicznego zatrucia jakiejś osoby po-
przez nagromadzenie i następstwo cierpień (w dziedzi-
nie zdrowia, uczuć, pracy, zarobków);

4  Na Bliskim Wschodzie osoby takie każą nazywać siebie szejkami, czyli 
mędrcami, podczas gdy w rzeczywistości oddają się kultom magicznym.
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3. W celu jej duchowego spętania (wspólnota, relacje, 
małżeństwo, potomstwo, itd.);

4. W celu przysporzenia jej cierpienia czy sprowadzenia 
na nią choroby;

5. W celu spowodowania jej śmierci;

6. W celu zawładnięcia nią, aby utraciła nadzieję i zmu-
szenia jej do grzechu prowadzącego do wiecznego 
potępienia.

11. Czy istnieją inne przyczyny otwarcia się na 
działanie demona?

1. Niektóre wydarzenia z życia leżą u źródeł zranień, które 
może wykorzystywać nieprzyjaciel, starając się przenik-
nąć do człowieka – jest to często jakiś wielki lęk, wiel-
ki ból, wielki szok. Większość duchów, które otwarły 
drzwi innym duchom nieczystym wykorzystywało tu 
problemy w relacjach pomiędzy dziećmi a rodzicami. 
Należy roztoczyć opiekę nad dziećmi, których słabość 
nie wzbudza żadnej litości u demonów5.

5 Nie wiemy wystarczająco dużo na temat tego, jakie zranienia mogą mieć 
miejsce w przypadku dziecka jeszcze przed jego narodzeniem, zwłaszcza 
jeśli nie było ono dzieckiem oczekiwanym, albo jego przyjście na świat 
nastąpiło w kontekście śmierci (aborcja, zapłodnienie in vitro).
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2. Diabelskie sugestie: demon może dokonać wyłomu 
w  celu wtargnięcia w człowieka poprzez wzbudzanie 
myśli o dziedziczeniu jakiejś choroby (na przykład 
raka, kłopotów z sercem czy depresji, itd.) od swoich 
rodziców. Należy bezwzględnie odrzucić takie sugestie.

12. Co dokładnie oznacza sformułowanie „otworzyć 
drzwi duchom nieczystym”?

To udzielenie demonom możliwości dręczenia nas. Ostatecz-
nie chodzi tu o wyrażenie zgody na zawładnięcie człowiekiem, 
zezwolenie demonom na połączenie się z nim, na wniknięcie 
w człowieka i zamieszkanie w nim, by mogły doprowadzić do 
końca swe niszczycielskie dzieło, dzieło grzechu i potępienia.

13. Dlaczego demonom tak bardzo zależy na 
dręczeniu istot ludzkich?

1. Z powodu nienawiści jaką żywią one wobec Boga 
i wobec Bożego obrazu, którym jesteśmy jako Boże 
stworzenia.

2. Z powodu ich zazdrości wobec ludzi, którzy, zbawieni 
przez odkupieńcze Wcielenie Chrystusa (zamysł Bożej 
miłości, na który demony nie chciały się zgodzić) są 
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powołani do tego, by w niebie zająć to miejsce, z które-
go demony zostały wygnane.

14. W jaki sposób duchy nieczyste mogą dręczyć 
ludzi?

1. Mogą nawiedzać miejsca, domy, przedmioty czy 
zwierzęta.

2. Mogą nas nękać, czyli atakować nas podczas modlitwy, 
zagrażać naszemu zdrowiu, naszym uczuciom, prze-
szkadzać w naszej pracy, niszczyć to, co posiadamy.

3. Mogą wywoływać różne obsesje, wzbudzając w nas nie-
kończące się pokusy czy myśli nie do wytrzymania, od 
których nie możemy się wyzwolić.

4. W końcu mogą opętać	 człowieka, czyli w nim 
zamieszkać.

Jezus wypędzał demony jedynie z opętanych. Greckie słowo 
„daimonizomai”, które Pismo święte tłumaczy przez „opętany”, 
zawiera w sobie w gruncie rzeczy te wszystkie diabelskie sposo-
by dręczenia człowieka i mogłoby zostać przetłumaczone przez 
„zdemonizowany” bądź „mający demony”.
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15. Który wymiar człowieka może być opanowany 
przez demona?

Przypomnijmy sobie podwójne rozróżnienie świętego Pawła:
–	 „Człowiek	 zmysłowy” oraz „człowiek	 duchowy” 

(1 Kor 2, 15);

–	 „duch	wasz,	dusza	i	ciało”	(1 Tes 5, 23);

Demony nie mają bezpośredniego dostępu do wyższych 
władz duszy (intelektu i woli), dzięki którym człowiek może 
zjednoczyć się z Bogiem. Mogą jednak wpływać na nie za po-
średnictwem zmysłowości, oddziałując na pamięć, wyobraźnię, 
a przede wszystkim na uczuciowość, do której mogą przenikać, 

Człowiek  
to

duch 

dusza 

ciało

intelekt 
wola 
uczucia

człowiek 
zmysłowy

człowiek duchowy

BÓG

ludzka
dusza

ludzkie ciało
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którą mogą zdeprawować, a nawet opanować w całości, bądź 
częściowo. Mogą poza tym zamieszkiwać w ciele człowieka.

Jeśli nawet mogą wywołać one w ludziach (i w ich otocze-
niu) znaczne szkody (wrogość, spory, niezrozumienie, itd.), to 
i tak nieczyste duchy nie mają żadnego prawa do Bożych dzieci 
i są jedynie niepożądanymi intruzami.

16. Jak uniknąć tych ataków?

Można uniknąć najpoważniejszych diabelskich ataków (na-
wet uroku mającego na celu spowodowanie śmierci):

1. Jeśli prowadzimy świadome	chrześcijańskie	życie ba-
zujące na: modlitwie serca, uczestnictwie we mszy świę-
tej, częstym przystępowaniu do sakramentów (przede 
wszystkim spowiedzi i Eucharystii) i kierownictwie 
duchowym.

2. Jeśli zabezpieczamy	się	przed	demonem mając w nie-
nawiści grzech i uważając na okazje do jego popełnie-
nia; jeśli opieramy się pokusie; jeśli unikamy grzechu 
śmiertelnego lub czynimy natychmiast po jego popeł-
nieniu szczerą pokutę.

3. Jeśli praktykujemy	walkę	duchową.
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17. Czy człowiek powinien więc walczyć z tymi 
duchami?

Nie mamy wyboru. Jeśli nawet „posiadanie duchów nieczy-
stych” nie jest powodem do wstydu (każdym z nas interesują 
się jakieś duchy nieczyste i próbują wywierać wpływ), to przeja-
wem braku rozwagi czy braku świadomości niebezpieczeństwa 
byłoby układanie się z nimi.

Aby zdecydowanie przeciwstawić się pokusom, podstępom 
i  sztuczkom diabelskim, człowiek musi prowadzić walkę. Na-
rażony jest on na nieustanne nękanie w sferze myśli, w sferze 
woli, emocji, a czasami nawet i w obszarze swojej cielesności. 
Nikomu nie wolno zaniedbywać tej praktyki walki, będącej 
bezpośrednim starciem, niemalże starciem wręcz, z tym tylko 
wyjątkiem, że przeciwnik ma tu naturę duchową.

18. Czy Pismo święte precyzuje naturę tego 
nieprzyjaciela?

Święty Paweł pisze na jego temat w swoim Liście do Efezjan: 
Nie	toczymy	bowiem	walki	przeciw	krwi	i	ciału,	lecz	prze-

ciw	Zwierzchnościom,	przeciw	Władzom,	przeciw	rządcom	

świata	tych	ciemności,	przeciw	pierwiastkom	duchowym	zła	

na	wyżynach	niebieskich (Ef 6, 12).
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Święty Ojciec Pio mówił: Gdybyśmy mogli widzieć duchy nie-
czyste, które obecne są w przestworzach, światło słoneczne zostało-
by przyćmione.

19. Czy duchy te są zorganizowane?

Z całą pewnością stanowią one doskonale zorganizowa-
ną i hierarchiczną armię. Posiada ona swój sztab, swoich ofi-
cerów, swoje oddziały, siły specjalne; pamiętać należy także 
o szpiegach, tajnych agentach, specjalistach od spraw najtrud-
niejszych, aż po demony skierowane do poszczególnych spraw 
(demony walczące przeciwko każdemu z nas, demony atakują-
ce miasta czy państwa, itd.) Piekielne potęgi pozostające pod 
władzą „Księcia tego świata” (udzielającego swojej mocy każ-
demu, kto mu służy) tworzą królestwo zorganizowane w celu 
kontrolowania całej ludzkości i nękania jej w okrutny sposób.

20. Jaką bronią dysponuje człowiek?

Święty Paweł opisuje ją w Drugim Liście do Koryntian: 
Chociaż	bowiem	w	ciele	pozostajemy,	nie	prowadzimy	wal-

ki	według	ciała,	gdyż	oręż	bojowania	naszego	nie	jest	z	cia-

ła,	lecz	posiada	moc	burzenia,	dla	Boga	twierdz	warownych 
(2 Kor 10, 3-4).
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Chodzi więc o broń natury duchowej, ponieważ tak nieprzy-
jaciel jak i sama walka są duchowej natury. Jest to przede wszyst-
kim modlitwa i post.

Pisząc do Efezjan (Ef 6, 11-17), święty Paweł szczegółowo 
opisuje tą broń: „Obleczcie,	pisze święty Paweł,	pełną	zbroję	

Bożą przywdziewając:

1.	 Prawdę	jako	pas

2.	 Pancerz,	którym	jest	sprawiedliwość (czyli świętość)

3.	 Gotowość	[głoszenia]	dobrej	nowiny	o	pokoju na nogi

4.	 Wiarę	jako	tarczę

5.	 Hełm	zbawienia (chodzi o uważne kontrolowanie na-
szych myśli)

6.	 Miecz	Ducha,	to	jest	słowo	Boże”.

21. Dlaczego większość chrześcijan nie angażuje się 
w tą walkę?

Po prostu dlatego, że nikt nigdy nie nauczał ich o jej zna-
czeniu ani o sposobie jej prowadzenia. Powtarzano im, że po-
winni być świadkami Chrystusa. Czy jednak powiedziano im, 
że powinni być także wojownikami mierzącymi się z nieprzy-
jacielem stosującym różnorodne i rozliczne podstępy? Z tego 
właśnie powodu Szatan ma dziś ułatwione zadanie (z pomocą 
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spirytyzmu, okultyzmu, fałszywych religii i sekt), rzucając do 
walki wszystkie swoje siły. Jest to dla niego tak proste, jak nigdy 
wcześniej w historii ludzkości.

22. Gdzie znajdują się tereny tych działań?

Pola bitwy można sprowadzić do pięciu obszarów:
1. Powrót do prawdy o sobie	 samym. Chodzi przede 

wszystkim o przyznanie, że demony mogły uzyskać ko-
rzyść z popełnionych przeze mnie grzechów, lub grzesz-
nych okoliczności naszego życia. Takie uznanie pozwala 
je przepędzić i zamknąć za nimi drzwi.

2. Bitwa o rodzinę. To najwyższy czas, żeby rodziny na-
uczyły się wypędzać diabła ze swoich domów. Najlep-
szym punktem wyjścia jest osobiste poświęcenie się 
Sercu Jezusa i Sercu Maryi. Kiedy cała rodzina współ-
pracuje i jednoczy się ze sobą, diabeł zostaje szybko po-
konany. Aby zamknąć przed nim drzwi wystarczyłoby 
postarać się kroczyć drogami planu Boga. Chodzi tu 
o skromność kobiety, miłość męża do żony na wzór mi-
łości Chrystusa do Kościoła, posłuszeństwo dzieci.

3. Bitwa o lokalną	 wspólnotę (parafię). Musimy wie-
dzieć, że książę zła został posłany przez Szatana, by nią 
zająć się w sposób szczególny. Rozbijać może ją duch 
podziału, zazdrości, pychy, itd. Obroną jest dążenie do 
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jedności, wzajemna miłość i przebaczenie. W ten spo-
sób nakłada się więzy na te duchy ciemności, które za-
grażają naszym parafiom i naszym wspólnotom.

4. Walka o nasz kraj. Któż zabroni nam walczyć z demo-
nami, których zadaniem jest szkodzenie takiemu czy 
innemu krajowi, takiemu czy innemu regionowi? Mu-
simy ograniczać szkody przez nich wyrządzone, wzywa-
jąc na pomoc archanioły opiekujące się całymi krajami.

5. Bitwa o Kościół, atakowany w dzisiejszych czasach 
z  każdej strony i zdradzany od wewnątrz przez nie-
godnych pasterzy. Czy ktoś myśli o tym, by uwolnić 
Kościół od demonów, które go oblegają i od ich sług, 
„którzy podnieśli swe bezbożne ręce na wszystko, co w nim 
najcenniejsze” (Leon XIII)?

Na tych wszystkich obszarach walki duchowej należy błagać 
Boga o interwencję świętych Aniołów, gdyż to oni prowadzą tą 
walkę. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach są oni bohaterami tej 
wielkiej batalii, której stawką są nasze dusze, w której naszym 
orężem jest Krew Jezusa i Jego niezwyciężone Imię, miłość Ma-
ryi i wsparcie wszystkich świętych oraz dusz przebywających 
w czyśćcu.
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23. Co nazywamy uwolnieniem?

To proces wypędzania demonów. Często żeby skuteczniej je 
wyrzucić trzeba wiedzieć w jaki sposób weszły. Z tego powo-
du zaczynamy od prośby do Ducha Świętego o wskazanie nam 
„punktów zaczepienia”, z których demony skorzystały, by się 
do nas „dobrać”, lub „drzwi”, czy „dróg przejścia”, „wyłomów”, 
które przez nas samych (albo innych ludzi) zostały otwarte dla 
nich w naszym życiu.

Następnie należy starać się je zidentyfikować (duch zwątpie-
nia, duch urazy, zazdrości, itd.). W końcu należy je wykorzenić 
i wyrzucić na zewnątrz.

24. W jaki sposób dowiedzieć się czy potrzebujemy 
posługi uwalniania?

Istnieją dwie równie niebezpieczne skrajności, których nale-
ży unikać: dostrzeganie wszędzie demona, a z drugiej strony nie 
dostrzeganie go nigdzie.

Obecność jak i natura złych duchów mogą zostać pozna-
ne albo przez bezpośrednie rozeznanie, które jest jednym 
z charyzmatów Ducha Świętego (1 Kor 12, 10), albo poprzez 
obserwację i wykrycie pewnych objawów bądź dolegliwości wy-
woływanych przez duchy nieczyste w odniesieniu do danej oso-
by czy jej rodziny.
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25. Jakie znaki pozwalają nam przypuszczać, 
że dana osoba jest ofiarą duchów nieczystych?

Najbardziej oczywiste znaki mogą zostać sprowadzone do 
trzech zasadniczych, w zależności od tego czy odnoszą się do:

1.	 Głowy – ustawiczne lub częste migreny, stany bezsen-
ności, koszmary, lęki nocne, nadmierne zmęczenie po 
obudzeniu, niechęć do czegokolwiek, nieuzasadniony 
smutek, stany lękowe, itd.

2.	 Żołądka – wzdęcia, ociężałość, anoreksja lub buli-
mia, bezskuteczne usiłowanie zwracania pokarmów czy 
zwracanie pod postacią białej piany.

3.	 Awersja	do	sacrum – trudności albo niemożność mo-
dlenia się; zmęczenie, senność, nawracające ziewanie 
w czasie modlitwy; odczuwanie przykrości przy znaj-
dowaniu się w miejscu świętym, omdlenia w takich 
miejscach.

26. Czy istnieją inne znaki, które mogą wskazywać 
na konieczność wprowadzenia praktyki uwolnienia?

Tak, wtedy gdy musimy zmierzyć się z problemami, które 
nas przytłaczają i których kresu nie widać. Te problemy, które 
wzajemnie nakładają się na siebie mogą odnosić się do:
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1.	 Emocji – niepokój, depresja, złość, nienawiść, lęk, ob-
sesje, zazdrość, smutek, poczucie izolacji i inne objawy 
niepokoju, które nagle się pojawiają i okresowo powta-
rzają, a nawet mogą trwać przez dłuższy czas.

2.	 Ducha – zamęt, brak zdecydowania, utrata pamięci, 
wątpliwości, trudności w koncentracji, na przykład 
w czasie nauki czy podczas egzaminów.

3.	 Wysławiania	 się – bluźnierstwa, nieustanne krytyko-
wanie, wyśmiewanie, plotkarstwo, gadulstwo, kłam-
stwa, niedyskrecja, itd.

4.	 Szóstego	i	dziewiątego	przykazania (Wj 20, 14 i 17): 
Nie	będziesz	cudzołożył 

 Nie	będziesz	pożądał	żony	bliźniego	twego…	– czyli 
nieczystość pod każdą postacią, a zwłaszcza ta przeciw-
na naturze.

5.	 Uzależnień – tytoń, alkohol, narkotyki, lekomania.

6.	 Zdrowia – bardzo często lekarze mają trudności w po-
stawieniu diagnozy a lekarstwa nie doprowadzają do 
poprawy lub wywołują często katastrofalne skutki 
uboczne. Należy zauważyć, że wiele chorób jest skut-
kiem działania duchów nieczystych, natomiast wszystkie 
choroby mogą z ich powodu ulec zaostrzeniu. Dlate-
go istnieje bardzo ścisłym związek między uwolnieniem 
a uzdrowieniem (Łk 13, 11).
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7.	 Pleców – choroby pleców, kręgosłupa są często zna-
kiem tego, że działa tu duch nieczysty (warto zauwa-
żyć, że 99% czarów ma na celu wywołanie cierpień 
i chorób).

8.	 Wypadków – tych, których następstwo ma często 
w sobie coś zadziwiającego.

9.	 Pracy	i	źródeł	utrzymania – kiedy coś zaczyna szwan-
kować w tych obszarach.

10.	 Zaręczyn	 i	 ślubów – tych, które nie dochodzą do 
skutku.

11.	 Potomstwa – symptomatyczne są te przypadki, w któ-
rych wydaje się, że nie istnieje żadne medyczne wyjaśnie-
nie faktu braku potomstwa i niemożności  posiadania go6.

6  Uwaga: istnieją tego typu zabiegi, których grzeszny aspekt może skłaniać 
do szukania duchów nieczystych jako ich źródła. Kościół potępia także 
zapłodnienie metodą in vitro.
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27. Jakiego rodzaju praktyki leżą u źródła 
zniewolenia poprzez rzucenie złego uroku 
(maleficium), które musi być pokonane przy pomocy 
modlitwy o uwolnienie?

1.	 Aborcja	(sztuczne	przerwanie	ciąży), której albo sami 
się dopuściliśmy, albo doradziliśmy ją komuś innemu, 
albo w której braliśmy udział w aktywny sposób.

2.	 Przynależność	do	masonerii7.

3. Jakikolwiek kontakt z:

–	 Sektami – gdy na przykład rodzice należą lub 
należeli do masonerii, do ruchu New Age (który 
głosi istnienie uniwersalnej religii i uprawia więk-
szość praktyk okultystycznych), itd.

7  Warto tu przypomnieć o Deklaracji Kongregacji Doktryny Wiary na 
temat organizacji masońskich, z 26 listopada 1983 r. Głosi ona między 
innymi: „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła 
w  sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były 
uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich 
pozostaje zakazana. Katolicy, którzy należą do stowarzyszeń masoń-
skich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Ko-
munii świętej…” Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą 
Deklarację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji i nakazał jej 
opublikowanie. 

 Wskazuje się, że chodzi tu o grzech zastrzeżony. Oznacza to, że jedynie 
biskup może znieść ekskomunikę nałożoną wskutek przynależności do 
masonerii.
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–	 Technikami	pochodzącymi	ze	Wschodu, takimi 
jak Tai Chi Chuan, Qi-Gong, Reiki, Joga, Hatha-
Joga, Zen, Medytacja Transcendentalna, itd.

–	 Fałszywymi	 religiami8	 czy	 filozofiami	 daleko-
wschodnimi, takimi jak te, które leżą u podstaw 
sztuk walki. Chrześcijanom, oprócz ryzyka po-
padnięcia w synkretyzm, grozi w tym przypadku 
także olbrzymie niebezpieczeństwo całkowitego 
unicestwienia swojej osobowości, opanowanej 
i wykorzystywanej przez duchy nieczyste.

–	 Praktykami	medycznymi	pochodzenia	daleko-
wschodniego, takimi jak akupunktura, moksa9, 
chińska dietetyka. Czerpią one bowiem z zasad 
taoistycznej magii. Niektóre metody akupunk-
tury chińskiej opierają się nawet na koncepcjach 

8  Wiadomo, że literatura ezoteryczna i przedmioty wywodzące się z fałszy-
wych religii (statuetki Buddy, afrykańskie maski, różnego rodzaju amule-
ty, itp.) sprowadzają do domów demony.

9  Moksa – terapia pokrewna akupunkturze oraz akupresurze i zazwyczaj 
w praktyce stosowana w połączeniu z nimi. Wiele innych metod również 
wykorzystuje tą terapię, którą określa się także mianem przyżegania lub 
przypiekania. Egzotyczny termin pochodzi od japońskiej nazwy rośliny 
leczniczej mogusa (w wersji zlatynizowanej moxa), będącej odpowiedni-
kiem bylicy pospolitej (artemisia vulgaris), a wykorzystywanej niezwykle 
często podczas zabiegów tego specyficznego ogrzewania punktów aku-
punkturowych. Przyżeganie przeprowadza się na tym samym układzie 
aktywnych biologicznie punktów, który opracowano dla potrzeb aku-
punktury (przyp. tłumacza).
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astrologicznych, podporządkowujących sobie 
ludzkiego ducha.

–	 Wiedzą	okultystyczną: 

–	 Czarną	magią, która polega na tym, aby wyrzą-
dzać innym zło przy pomocy demona;

–	 Białą	magią, która polega na przekonywaniu, że 
chce się dla kogoś zrobić coś dobrego, na przykład 
odwrócić zły los, a jednak zawsze wykorzystuje się 
tu ingerencję Szatana;

–	 Spirytyzmem, który polega na zadawaniu pytań 
zmarłym, choć odpowiedzi zawsze udzielają tu 
demony;

–	 Jasnowidzeniem, które stara się odkryć przy-
szłość, lub cokolwiek, co jest w jakikolwiek 
sposób ukryte – tarot, astrologia, horoskopy, wy-
korzystywanie radiestezji do wróżbiarstwa, jak 
w przypadku wahadełka10, itd. Wszystkie me-
tody mające na celu zdobycie wiedzy czy mocy 
o charakterze nadprzyrodzonym otwierają drzwi 
przed duchami nieczystymi, które mogą w wyni-
ku tego  wyrządzać szkodę nawet po wielu latach 

10  Wyłączyć należy z tego radiestezję fizyczną (leżącą u podstaw geo-biolo-
gii), która odnosi się do różdżki radiestetów i da się wyjaśnić w sposób 
naturalny i naukowy.
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(tak długo, jak drzwi te nie zostaną ponownie 
zamknięte)11.

–	 Wróżbiarstwem, czyli z konsultowaniem się (na-
wet w dobrej wierze, przed wieloma laty) z wróż-
kami, jasnowidzami, „szejkami”, magami, guru, 
fetyszerami i innego rodzaju osobami posługują-
cymi się magią i czarami.

–	 Zabobonami, które polegają na wierze w to, że 
jesteśmy chronieni przez talizmany czy maskot-
ki, takie jak żelazna podkowa, błękitne oczy12, 
kamienie i innego rodzaju biżuteria, które mają 
za zadanie „chronić” ich posiadacza, fałszywe mo-
dlitwy (magiczne formułki), wszystko, co stanowi 
poważną zniewagę dla naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, naszego jedynego Zbawiciela i może pro-
mieniować groźną, negatywną energią.

–	 Okultystycznymi	rytuałami.

11  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2117.
12 Nazar, zwany też okiem Fatimy to pochodzący z Turcji amulet mający 

chronić przed „złym okiem”. Nazwa nazar jest pochodzenia arabskiego 
i znaczy tyle co spojrzenie. Nazar wykonuje się najczęściej ze szkła. Ma on 
formę błękitnej kropli lub tarczy z namalowanymi koncentrycznie okrę-
gami na przemian białymi, jasnoniebieskimi i ciemnoniebieskimi. Z tego 
względu bywa czasem nazywany „błękitnym okiem” (przyp. tłum.).
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–	 Odwiedzaniem	złych	miejsc, niemych świadków 
czarodziejskich praktyk, spirytyzmu czy moralnej 
deprawacji.

28. Czy samemu można uwolnić się od duchów 
nieczystych?

Z całą pewnością, skoro sam Jezus powiedział: „Tym	zaś,	

którzy	uwierzą,	te	znaki	towarzyszyć	będą:	w	imię	moje	złe	

duchy	będą	wyrzucać” (Mk 16, 17).

Oto cztery etapy procesu samowyzwolenia:
1. Zidentyfikowanie złych duchów.

2. Wyrzeczenie się ich.

3. Wypędzenie.

4. Zamknięcie drzwi.

29. W jaki sposób można zidentyfikować dręczące 
nas złe duchy?

Rozpoczynamy od prośby do Ducha Świętego o oświecenie 
nas w celu rozeznania13.

13 Należy wiedzieć, że demon nazywany Belzebubem jest zarazem księ-
ciem magii i księciem niezgody. Kiedy odkryjemy jego obecność dzięki 
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1. Następnie analizujemy objawy złowrogiej obecności 
w nas i wokół nas.

2. Poszukujemy drzwi lub przejść, które umożliwiły du-
chom wejście.

3. Aby móc namierzyć złe duchy jak najlepiej, określamy je 
na podstawie pełnionej przez nie funkcji. Na przykład:

– Duch kłótni, uroku, wróżbiarstwa;
– Duch smutku, depresji, migreny;

– Duch choroby, nieczystości, koszmarów, itd.

30. Na czym polega „wyrzeczenie się”?

To zewnętrzny wyraz wewnętrznej skruchy z powodu obra-
żenia Boga w ciężki sposób. Skrucha ta wyraża się poprzez akt 
wyrzeczenia się (abjuratio), w Imię Jezusa, popełnionego grze-
chu, lub grzechu, którego jesteśmy ofiarą. Akt taki ma na celu 
oderwanie się od demonów, które wykorzystały pewne otwarte 

rozeznawaniu, możemy odnieść podwójną korzyść:
 – Osoba, którą on dręczy, zdając sobie sprawę ze źródła zmian swoich 

nastrojów i swoich złych odczuć, będzie łatwiej mogła się przed nimi 
bronić, odrzucając tego ducha niezgody;

 – Dowiadując się, że osoby, z którymi przebywamy mogą być ofiarami tego 
ducha, będziemy robili wszystko, by uniknąć kłótni z nimi i nie potępiać ich.

 W obydwu przypadkach, dzięki opanowaniu, tej tak ważnej cnocie, bę-
dziemy mogli uniknąć klasycznej zasadzki ukrywającego się demona, 
który chce nas wprowadzić w błąd jeśli chodzi o rozpoznanie naszego 
przeciwnika, podczas gdy jest nim właśnie on sam.
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przejścia, aby uchwycić się nas i wtargnąć do naszego wnętrza, 
oraz pozbycie się ich na dobre.

Można wypowiedzieć te same słowa, które nasi rodzice 
chrzestni wypowiedzieli podczas naszego chrztu:

W Imię Jezusa wyrzekam się Szatana, jego pokus i jego dzieł 
i wiążę się na zawsze z Jezusem Chrystusem.

Zalecane jest, by imiennie wyrzec się różnych duchów, które 
zidentyfikowaliśmy i błędów, jakie popełniliśmy.

W jaki sposób wykonać taki akt wyrzeczenia się?
Biorąc do ręki krucyfiks, którym naznaczamy na sobie wiel-

ki znak krzyża mówiąc, a nawet powtarzając wielokrotnie:

„W twoje Imię, Jezu, wyrzekam się grzechu i wszelkiego wpły-
wu sił zła na mnie, niezależnie od ich pochodzenia. Chcę w spo-
sób szczególny wyrzec się… ducha wróżbiarstwa, klątwy, magii, 
przepowiadania przyszłości, talizmanów, zabobonów, itd. Wyrze-
kam się także duchów tych jasnowidzów, z którymi się spotykałem, 
lub do których chodzili członkowie moich rodzin”. Wyrzekam się 
także wszystkich duchów, które mogły być przyczyną jakiegoś 
spętania klątwą (por. pytanie 27).
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31. Czy akt wyrzeczenia się zła odnosi się jedynie do 
popełnionych przez nas błędów?

Nie. Bardzo zalecane jest także wyrzeczenie się duchów, które 
przychodzą wraz z pokusami, niezależnie od formy jaką mogą 
one przyjąć.

Dlatego w przypadkach szczególnego przygnębienia, znie-
chęcenia, lęków, itd. ponowione wyrzeczenie się jest czasami je-
dyną terapią, która umożliwi nam postęp w tej sprawie. Można 
wówczas powtarzać nie nużąc się tym: W Imię Jezusa wyrze-
kam się ducha smutku, zamętu, przygnębienia, itd. w zależności 
od rodzaju złego samopoczucia, jakie w danym momencie od-
czuwamy i możemy takiemu duchowi nakazywać z mocą, aby 
 odszedł pod Krzyż.

32. W jaki sposób odpędzić atakujące nas demony?

1. Należy modlić	 się	 całym sercem do	 naszego	 Ojca	
w Niebie, aby zechciał nas uwolnić od nieczystych du-
chów. Należy także prosić Najświętszą	Maryję	Pannę,	
świętych	 i	Aniołów, a w szczególny sposób Świętego 
Michała Archanioła, aby pomagali nam w tej walce.

2.	 Należy	 pozbyć	 się	 wszystkich	 przedmiotów, któ-
re przyciągają i utrzymują nieczyste duchy w tych 
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miejscach, gdzie przebywamy. Należy spalić, albo 
wrzucić do bieżącej wody (wraz z towarzyszącą temu 
modlitwą i pokropieniem wodą świeconą zawierającą 
przeznaczoną do egzorcyzmów sól) talizmany, amule-
ty, żelazne podkowy, posążki Buddy, maski czy figurki 
obcych bóstw. Także wszystkie przedmioty dane nam 
przez złe osoby, lub osoby, co do których mamy wąt-
pliwości, nawet jeśli chodzi tu o dewocjonalia (obraz-
ki, figurki, itd.).

3.	 Należy	zerwać	wszelkie	więzy	ze	złem,	powtarzając	
z	wiarą: „W Imię Jezusa i na mocy nieskończonych za-
sług Krwi przelanej podczas Jego Męki, zrywam wszelkie 
ukryte więzy ze złem. Przecinam przede wszystkim te wię-
zy, których źródłem są porady zasięgane u jasnowidzów, 
zabobony, magia, rzucanie uroków, spirytyzm, wszyst-
kie więzy zła wiążące mnie z konkretnym czarownikiem 
[którego należy nazwać po imieniu, jeśli to możliwe] 
i ze wszystkimi duchami, które nim kierują”.

4.	 Należy	nakazać	demonom,	aby	odeszły,	przemawia-
jąc do nich głośno i nazywając je odpowiednio do ich 
funkcji, mówiąc z mocą: „W Imię Jezusa, na mocy przy-
jętego przeze mnie chrztu i bierzmowania – duchu uro-
ku (zazdrości, nieczystości, gniewu, itd.) nakazuję ci, abyś 
oddalił się ode mnie (albo od N) i odszedł pod Krzyż.”
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Albo:
W Imię Jezusa i na mocy przyjętego przez mnie chrztu, niech 

zniknie z tego domu wszelki duch nieczysty.

1.	 Należy	 powtarzać	 modlitwę	 uwolnienia	 w odnie-
sieniu do mnie samego lub innych aż do całkowitego 
zniknięcia objawów.

2. Należy często korzystać z	sakramentaliów, takich jak 
poświęcona przez kapłana14 i błogosławieństwo Kościo-
ła, przeznaczona do egzorcyzmowania sól, woda, oleje, 
świece i kadzidło.

33. Na końcu należy zamknąć drzwi. Jak to uczynić?

Opieczętowując je Krwią Jezusa. Można przy tym powie-
dzieć po prostu:

Zanurzam się w najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, po-
przez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić.

Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja najdroższa Krew, niech 
oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu.

14 Może to uczynić każdy kapłan bez żadnego szczególnego zezwolenia. 
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34. W jaki sposób wyleczyć zranienia czy traumy, które 
umożliwiły demonowi uzyskanie nade mną władzy?

1. Powtarzając na przykład: Sercu	 Jezusa powierzam te 
wszystkie zranienia, wszystkie lęki, wszystkie wyrzuty, itd. 
będące źródłem traumy (psychicznej albo fizycznej), 
która umożliwiła nieprzyjacielowi wtargnięcie we mnie 
i związanie mnie.

2. Odmawiając z wiarą modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne. 

3. Modląc się za naszych rodziców i naszych przodków, 
którzy mogą potrzebować Bożego przebaczenia15.

35. Czy można uzyskać uwolnienie dla kogoś innego?

Oczywiście, można w ten sam sposób uwalniać tych, których 
kochamy, pod warunkiem jednak, że są oni do tego dysponowa-
ni, to znaczy starają się żyć dobrze, po chrześcijańsku, regularnie 
się spowiadają i przyjmują Komunię świętą w stanie łaski.

15  Por. Modlitwa o uzdrowienie drzewa genealogicznego w II części Aneksu.
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36. Czy istnieją konkretne przyczyny, które mogą 
zablokować, albo nawet uniemożliwić uwolnienie?

– Odmowa udzielenia przebaczenia komuś, kto nas 
skrzywdził;

– Niewystarczający żal za grzechy;

– Brak głębokiego nawrócenia;

– Niewyznany grzech ciężki (sztuczne przerwanie 
ciąży, cudzołóstwo, itd.)

– Zapomnienie w swym sercu i wobec Boga o dziec-
ku, które nie mogło się narodzić (aborcja, albo 
poronienie).

37. Czy istnieje jakiś inny sposób uwolnienia jeśli 
ataki trwają nadal lub wzmagają się w nietypowy 
sposób?

Można wtedy zwrócić się do kapłana, który posłuży się eg-
zorcyzmami Kościoła w celu zdestabilizowania, odkrycia, wy-
korzenienia i wypędzenia duchów nieczystych. Będzie on mógł 
posłużyć się innymi modlitwami i jeszcze raz sięgnąć po środki 
wskazane wyżej, jak choćby wezwania: „W Imię Jezusa zrywam, 
przecinam, usuwam i powierzam wszystko Jego Najświętszemu 
Sercu; nakazuję, by zniszczone zostało wszelkie dzieło złego, 
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itd.”. Jednak dokonując tego mocą sakramentu kapłaństwa, bę-
dzie mógł dodać:

„Czynię to na mocy mojej kapłańskiej władzy, posługując się 
tymi dłońmi, które codziennie dotykają Najświętszego Ciała na-
szego Pana Jezusa Chrystusa”.

38. Czy wszyscy kapłani mogą pełnić posługę 
uwalniania?

Jeśli wszyscy ochrzczeni mogą nakazywać duchom nieczy-
stym, aby odeszły, to tym bardziej mogą to czynić kapłani. Poza 
tym do ich obowiązków należy modlić się za owczarnię, która 
została im powierzona, bronić jej, odpędzać od niej złodziei – 
wilki, leczyć ją z jej chorób i zranień.

Stawianie sobie takiego pytania wynika w gruncie rzeczy 
z  żałosnej niewiedzy na temat powołania kapłańskiego. Czy 
kapłan nie jest powołany przez Boga po to, aby zbawiać du-
sze podążając drogą Chrystusa i naśladując Chrystusa, który 
przyszedł po to, jak mówi święty Jan, „aby	zniszczyć	dzieła	

diabła”	(1 J 3, 8) i wyzwolić człowieka z niewoli Szatana? Oto 
dlaczego najważniejsza władza i zadanie, które Jezus powierza 
swoim Apostołom (władza wypędzania demonów) jest także 
obowiązkiem dla ich następców (Mt 10, 1).
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39. Czy wszyscy kapłani powinni sprawować posługę 
uwalniania?

Odpowiedź jest oczywista, gdyż chodzi w tym przypadku 
o  posługę wynikającą ze współczucia wobec tak wielu owiec, 
które cierpią z powodu zła wyrządzanego przez diabła, a modli-
twa mogłaby je uwolnić, zanim jeszcze ich cierpienia pogłębią 
się w dramatyczny, a czasami nieodwracalny sposób.

Czy mamy zamykać oczy i serca wobec ogromu zniszczeń, ja-
kich w dzisiejszym społeczeństwie dokonują wróżbici, czarow-
nicy, słudzy Diabła i twierdzić, że nie mamy prawa do modlitwy 
za kogoś bez wyraźnego pozwolenia? Czy pasterze, którzy w ten 
sposób postępują nie narażają się na niebezpieczeństwo, że pew-
nego dnia usłyszą przez Bożym Sądem oskarżenie o grzech „nie 
udzielenia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie”?

Jaki odzew znajdują w kapłanach płomienne słowa świętego 
Pawła skierowane do Koryntian: „Miłość	Chrystusa	przynagla	

nas!” (2 Kor 5, 14)?

40. Jaki jest związek uwalniania z posługą 
egzorcysty?

Papież Jan Paweł II prosił, aby każdy biskup w swojej die-
cezji mianował egzorcystę w celu pełnienia tej specyficznej po-
sługi, która polega na wypędzaniu, mocą władzy przekazanej 
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Kościołowi, demonów z osób opętanych. Funkcja ta wymaga 
więc specjalnego upoważnienia.

Jednak do praktykowania egzorcyzmu prywatnego (który nie 
angażuje powagi Kościoła) nie jest w zasadzie potrzebne żadne 
specjalne pozwolenie16.

Dlatego każdy	kapłan może sprawować tą posługę wynika-
jącą z miłości, a polegającą na:

– Modlitwie o wyzwolenie (zerwanie nałożonych 
więzów);

– Modlitwie o uwolnienie (egzorcyzmowanie 
demonów);

– Modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne (ze zranień 
o charakterze psychicznym);

– Wysłuchiwanie i towarzyszenie duchowe.

Wszystko po to, aby wyrzucić demona, pokonać jego moc 
i ulżyć człowiekowi w różnorodnych udręczeniach, którymi nę-
kają go duchy nieczyste. Aby całkowicie go wyzwolić i umoż-
liwić mu głoszenie chwały Stwórcy we wszystkich przejawach 
jego życia.

16  Zagadnienie to poruszane jest w mojej książce Le combat avancé de l’Eg-
lise, Editions de l’Archistratège 2004.
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41. Dlaczego tak wiele osób cierpi z powodu 
diabelskich ataków?

Kiedy widzimy niezliczone szkody wyrządzone naszym ro-
dzinom przez sekty, jasnowidzów, wróżbitów i różnorakie za-
bobony, można rzeczywiście zadawać sobie pytanie, kto za to 
odpowiada. Wina leży przede wszystkim w braku katechetycz-
nej formacji wiernych, a w tym szczególnym punkcie, w braku 
wiedzy duszpasterzy, których milczenie w tej materii z pewno-
ścią obciąża ich winą.

Należy dodać, że w naszych czasach jest o wiele więcej, niż 
można byłoby sądzić, takich osób, które są maltretowane przez 
demona z powodu ich miłości do Boga. Ataki na nich mogą czasa-
mi przybierać taka formę, że jedynie łaska egzorcyzmu może po-
zwolić im na odzyskanie sił i dalsze podjęcie swego krzyża (jasne 
jest, że nie chodzi w tym przypadku o egzorcyzm liturgiczny).

42. Czy współpraca ofiary ataku demona jest 
konieczna dla uwolnienia?

Nie tylko jest konieczna, jest wręcz nieodzowna!
Taka współpraca polega przede wszystkim na:

1. Autentycznym nawróceniu	 serca, któremu towarzy-
szy postawa pokory, otwarcia i ufności w stosunku do 
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przewodnika duchowego i/lub kapłana, który pomaga 
temu człowiekowi w uwolnieniu.

2. Powrocie do poważnej i wytrwałej praktyki	religijnej, 
wraz codziennym uczestniczeniem we mszy świętej, je-
śli to tylko możliwe.

3.	 Głębokim	 obrzydzeniu	 do	 zniewagi	 uczynionej	
Bogu. Uwaga! Nie należy traktować takiego aktu jako 
środka do pozbycia się problemów. Tylko bowiem 
prawdziwa skrucha odbiera duchom nieczystym „ich 
prawo” do pozostania w człowieku.

4.	 Sakramentalnej	spowiedzi. Należy wyspowiadać się nie 
tylko ze swoich grzechów, ale także z poważnych błędów, 
z których aż do tej pory nie musieliśmy zdawać sobie spra-
wy. Obraziliśmy bowiem Boga w ciężki sposób przede 
wszystkim wtedy, gdy odwiedziliśmy jakiegoś czarownika 
(jasnowidza, wróżbitę) i staraliśmy się poznać przyszłość 
w jakikolwiek sposób, umieszczaliśmy w naszym domu 
talizmany czy nosiliśmy amulety. Podobnie jak w przy-
padkach cudzołóstwa, aborcji czy bluźnierstwa, musimy 
pamiętać, że mamy tu do czynienia z grzechem ciężkim. 
W takim przypadku każdy grzech czy błąd, którego nie 
żałowaliśmy czy z którego nie wyspowiadaliśmy się, daje 
demonowi „prawo” do pozostania17.

17  Doświadczenie wskazuje, że wyznanie swoich pokus odpędza duchy 
nieczyste równie skutecznie jak modlitwa o uwolnienie, albowiem nie 
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5.	 Przebaczeniu udzielonym tym wszystkim, którzy nas 
krzywdzą, albo skrzywdzili nas w przeszłości.

6.	 Modlitwie do Boga o to, aby zechciał nas wyzwo-
lić. Szczególnie istotna jest tu codzienna modlitwa 
różańcowa.

7.	 Zawierzeniu	Bożej	woli. Trzeba wiedzieć, że Pan pra-
gnie naszego uwolnienia jeszcze bardziej niż my sami. 
Jeśli ono się opóźnia, to widocznie są po temu ważne 
powody.

8. Odwadze i determinacji	 w	 prowadzeniu	 walki	 du-
chowej poprzez częste wzywanie Imienia Jezusa w celu 
oddalenia atakujących nas złych duchów oraz wezwa-
nie mocy Jego Krwi, byśmy mogli zostać uzdrowie-
ni z  naszych zranień. Powinniśmy mieć upodobanie 
w niestrudzonym powtarzaniu tej potężnej inwokacji:

 „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją 
wzmocnić i wyzwolić, na tych wszystkich, którzy dopusz-
czają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić, 
oraz na demona, aby go powalić.”

znoszą one, kiedy ich podstępy są odkrywane i ujawniane dzięki pokorze 
penitenta.



47

43. Czy uwolnienie zależy od konkretnych modlitw?

Wiara, że modlitwy mogą same z siebie być silniejsze czy 
słabsze jest typem rozumowania zabobonnego.

Tym, co przeszkadza Panu w napełnieniu nas łaską, której 
pełne jest Jego Serce, jest ciasnota naszego serca. Trzeba wie-
dzieć, ze funkcją modlitwy nie jest zadanie Panu gwałtu w celu 
otrzymania tego, czego sami potrzebujemy – On sam bowiem 
wie o tym najlepiej! – ale otwarcie naszego serca, przemienienie 
go i uczynienie dyspozycyjnym na przyjęcie łask, których od 
zawsze Pan chce nam udzielić.

44. „Ile czasu powinienem się modlić, żeby zostać 
uwolniony?”

Takie pytanie całkowicie zbija z tropu i wskazuje, że nicze-
go nie zrozumieliśmy.

Modlitwa – wołanie duszy do naszego Ojca w niebie, jest 
niczym miłość, która zna tylko jedno słowo – kocham! – i nie 
męczy się nigdy jego powtarzaniem, a nieustannie wypowiada-
jąc je na nowo, tak naprawdę nigdy go nie powtarza.
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45. Jak zachowywać się po uwolnieniu?

Dzięki Ewangelii wiemy, że demon nie porzuca nigdy swej 
ofiary nie starając się potem wrócić z wieloma innymi duchami, 
jeszcze bardziej złośliwymi od niego. Należy więc:

1.	 Trzymać	drzwi	zamknięte, nie zgadzając się już więcej 
na popadnięcie w grzech;

2. Nieustannie uważać na	nieostrożne	i	lekkomyślne	po-
stępowanie, które mogłoby mieć fatalne następstwa;

3. Starać się, aby nasz dom (nasza dusza) był zawsze wy-
pełniony obecnością Pana i Jego Najświętszej Matki. 
Jest rzeczą jasną, że jeśli	 tylko	 Jezus	 i	 Maryja	 będą	
zajmować	w	naszym	sercu	i	naszym	życiu	to	miejsce,	
jakie	im	się	należy,	to	demony	nigdy	nie	będą	mogły	
mieć	do	nas	dostępu.

46. Jak trwać w zażyłości z Panem?

1. Praktykować przebywanie w Bożej obecności. Umiło-
wać milczenie i często wchodzić w głąb siebie samego, 
aby odnaleźć tam Jezusa. Mówić Mu, że Go kochamy 
i że chcemy kochać Go jeszcze bardziej.

2. Szczególnie starannie podchodzić do dziękczynienia po 
Komunii świętej.
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3. Przy modlitwie porannej przypomnieć sobie o kon-
kretnym postanowieniu podjętym podczas ostatniej 
spowiedzi. Modlić się przed posiłkami i po nich. Pod-
czas modlitwy wieczornej nie zapominać o rachunku 
sumienia.

4. Upodobać sobie modlitwę jako sposób uwielbienia 
Boga i dziękowania Mu (na przykład przy pomocy Psal-
mów), a nie tylko serię skierowanych do Niego próśb.

5. Odnajdować Boga codziennie podczas medyta-
cji Jego Słowa w Piśmie świętym (Starego i Nowego 
Testamentu).

5. Spotykać się z Nim często w Najświętszym Sakramen-
cie ołtarza, zwłaszcza w czasie wystawienia i adoracji.

7. Odważnie akceptować codzienne krzyże. Trzeba bo-
wiem wiedzieć, że kiedy Jezus naprawdę staje się nam 
bliski, to czyni tak po to, byśmy dostąpili zaszczytu zba-
wiania dusz wraz z Nim i tak jak On, czyli przez Krzyż.

47. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe praktyczne rady 
pomocne w odpieraniu ataków duchów nieczystych?

1. Kochać mocno Najświętszą Dziewicę i okazywać jej to 
poprzez odmawianie Różańca i rozważanie tajemnic ra-
dosnych, bolesnych, światła i chwalebnych.
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2. Często przypominać sobie o swoim Aniele Stróżu 
i o świętym, którego imię nosimy. Nie zapominać o świę-
tym Michale, pogromcy diabła, oraz o świętym Józefie, 
który nazywany jest „postrachem duchów piekielnych”.

3. Dokształcać się w wiedzy religijnej. Nasza wiara jest ni-
czym płomień, który oświetla i ogrzewa. Jednak jeśli jej 
nie umacniamy, to, podobnie jak nie podsycany ogień, 
gaśnie i nie pełni swojej funkcji.

4.	 Nie	 pozwalać	 nikomu	 i	 pod	 żadnym	 pozorem	 na	
nakładanie	rąk	na	głowę: Obawiam się jedynie, mówi 
Szatan, konsekrowanych dłoni kapłanów.

5. Zalecenie ważne szczególnie dla kobiet – być zawsze 
ubraną odpowiednio, skromnie i przyzwoicie. Kobiety, 
które coraz więcej odsłaniają, aby podążać za modą, po-
winny wiedzieć, że demony, wykorzystując spojrzenia, 
które one swym ubiorem prowokują, wiążą się z nimi 
w równie okrutny sposób jak demony zazdrości, złego 
spojrzenia czy klątwy (patrz pytanie nr 9, punkt 3).

6. Pułapką, której należy absolutnie unikać jest nieustan-
ne przyjmowanie postawy negatywnej czy krytycznej. 
Jest to objawem znaczącego wpływyu demonicznego. 
Należy unikać wszelkiej fiksacji tego typu i starać się, 
by zawsze widzieć dobrą stronę wszystkiego, być kon-
struktywnym i żyć w wielkiej ufności Bogu.

7. Porzucić swój egoizm i praktykować uczynki miłosierdzia.
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8. Robić wszystko z miłością, czyli we wszystko, co ro-
bimy wkładać tak wiele miłości, jak to tylko możliwe. 
Miłość (która polega na tym, że Boga kochamy ponad 
wszystko, a bliźniego jak siebie samego), zawsze wy-
prowadza demona z równowagi. Umiejętność kocha-
nia tak, jak tego chce Bóg, wywiera na moce ciemności 
presję nie do wytrzymania.

9. Praktyczny przykład: pewna dziewczyna, której uwal-
nianie stanęło w martwym punkcie, doznała wyzwole-
nia w dniu, kiedy powiedziała Jezusowi: Nie moja, lecz 
Twoja wola, Panie.

48. Czy pozostaje jakieś miejsce na obawy?

Nie! Po co się bać, skoro uczestniczymy w walce, która jest 
z góry wygrana? Poprzez swoją śmierć na Krzyżu Jezus poko-
nał demona, a Najświętsza Panna zmiażdżyła mu głowę swoją 
dziewiczą stopą.

Jedyną	obawą	jaka	powinna	być	w	nas	obecna	jest	oba-
wa	przed	grzechem,	ponieważ	daje	on	duchom	nieczystym	
władzę	nad	nami!

Skoro należymy do Jezusa, który odkupił nas swoją Krwią, 
to każdy chrześcijanin ma prawo przynależeć do Bożej rodzi-
ny. Chrześcijanin bez żadnego lęku i bez obawy, że zostanie 
odrzucony, sam, w Imię samego Jezusa i z całą mocą powinien 
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odrzucić tego, który jest tylko kłamcą, zwodzicielem, uzurpa-
torem, intruzem i złodziejem.

Jezus	przyszedł	po	to	aby	zniszczyć	dzieła	diabła	(1 J 3, 8).
 Teraz	do	Kościoła	należy	wypełnianie	tego	dzieła	poprzez	
uwalnianie	jego	dzieci	od	ich	niewidzialnych	wrogów.

49. Z jakim nastawieniem kapłani i wierni powinni 
przystępować do tej walki?

– Z wielkim współczuciem	dla ludzi;

– Z wielką gorliwością działania dla chwały Bożej;

– Z wielką ufnością	wobec Maryi.

50. Czy niewysłowione cierpienia spowodowane 
obecnie przez działania Złego mają szczególny 
charakter?

Bóg potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy zgodzą się nieść 
brzemię wielkiego ucisku w naszej epoce, „opłukać	swe	szaty,	

i	w	krwi	Baranka	 je	wybielić”	 (Ap 7, 14), dla oczyszczenia 
Kościoła i dla przyśpieszenia nadejścia chwalebnego Królestwa 
Jezusa w świecie, przez nadchodzące zwycięstwo Niepokalane-
go Serca Maryi.
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Nie sądźcie, że źli są na tym świecie niepotrzebnie i że Bóg 
nic dobrego dzięki nim nie czyni. Każdy człowiek zły żyje albo 
po to, by mógł się poprawić, albo po to, żeby człowiek dobry 
mógł być przez niego doświadczany. Nie nienawidźmy złych 
ludzi i powtarzajmy za Jezusem: „Ojcze, wybacz im, bo nie wie-
dzą, co czynią”.

Święty Augustyn
Objaśnienia do Psalmów (54, 4)
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Część druga

Modlitwy obrony przed złym

„Uczyń mnie godnym wychwalania Ciebie, Najświętsza Panno!
Daj mi siłę do zwalczania twoich nieprzyjaciół.”
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1. Sekwencja do Ducha Świętego

Ten hymn liturgiczny jest w szczególnym orężem przeciwko 
demonowi wywołującemu bóle głowy, zmęczenie (nie posiadające 
żadnej wyraźnej przyczyny) i senność podczas modlitwy. Jest tak-
że środkiem przeciwko demonowi wywołującemu zdenerwowanie, 
pobudzającemu do złości i prowokującemu kłótnie. Nie znoszą go 
także duchy wzywane podczas rzucania klątw.

Veni Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium

Przybądź, Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty, 
Światła Twego strumień.

Veni pater pauperum,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
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In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.
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In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

2. Modlitwa do Królowej Aniołów

Podyktowana przez samą Maryję Ojcu Cestacowi (1863) słu-
żąca zwalczaniu i obalaniu mocy piekielnych, modlitwa ta była 
zalecana przez wielu papieży, a święty Pius X za jej odmawianie 
przyznał odpusty. Jest skuteczna dla obrony przed mocami niena-
wiści i lęku w chwilach ataków, jak również przed duchami złu-
dzenia i kłamstwa.

Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg ob-
darzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie głowy 
szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastę-
py, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich za-
miary oraz strąciły w przepaść. „Któż jak Bóg?”

Najmilsza i łaskawa Matko Boga, Przeczysta Oblubienico 
Ducha Świętego, której oblicze duchy czyste oglądać pragną. 
Ty zawsze pozostaniesz naszą miłością i nadzieją, naszą obroną 
i chwałą! Święty Michale Archaniele, Święci Aniołowie i Ar-
chaniołowie, brońcie nas i przyjdźcie nam na pomoc. Amen.18

18  Oto pełny tekst tej modlitwy: Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo 
Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie 
głowy szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastępy, aby 
zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły 
w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również swoje zwycięskie wojska 
niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne 
plany bezbożnych i okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im 
światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić Trójjedynego Boga i 
również Tobie oddali cześć. Spraw, aby za twoją przyczyną wszędzie zwycię-
żyła prawda. Toruj drogę sprawiedliwości!
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3. Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie

Według świętego Ludwika Marii Grignon de Montforta.
Zalecane jest częste odmawianie tej modlitwy

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Nie-
bieskiego za swoją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, 
jako niewolnik Twój, ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne 
i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, za-
równo przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci 
całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i bez wyjątku 
wszystkim, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku 
większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Potężna Obrończyni i Hetmanko, z pomocą duchów czystych weź w 
swoją opiekę także swoje świątynie na całym świecie oraz łaskami słynące 
miejsca. Niech chronią kościoły, wszystkie miejsca święte, przedmioty i osoby, 
a szczególnie Najświętszy Sakrament. O łaskawa Pani, nie dopuść, aby uległy 
pohańbieniu, padły ofiarą grabieży i zniszczenia. Matko Niebieska, strzeż 
również nasz dobytek od widzialnych i niewidzialnych wrogów. Strzeż nasze 
domy i nasze rodziny. Niech mieszkają w nich święci aniołowie i niech za-
panują w nich: miłość, pokój i radość Ducha Świętego.

  Któż jak Bóg? – Któż jak Ty, Maryjo, Królowo Aniołów i Pogromczyni 
szatana! Najmilsza i łaskawa Matko Boga, Przeczysta Oblubienico Ducha 
Świętego, której oblicze duchy czyste oglądać pragną. Ty zawsze pozostaniesz 
naszą miłością i nadzieją, naszą obroną i chwałą! Święty Michale Archa-
niele, Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i przyjdźcie nam na 
pomoc. Amen. (Przyp. tłum.)
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4. Modlitwa do Anioła Stróża

Święty Aniele, który jesteś moim stróżem, moim opieku-
nem i nauczycielem, moim przewodnikiem i moim obrońcą, 
moim mądrym doradcą i wiernym przyjacielem, Tobie poleciła 
mnie dobroć Pańska od dnia moich narodzin aż po ostatnią go-
dzinę mojego życia. Jak wielki szacunek jestem Ci winien skoro 
wiem, że jesteś zawsze i wszędzie u mego boku.

Z jak olbrzymią wdzięcznością powinienem Ci dziękować za 
Twoją miłość do mnie, jakąż nieograniczoną ufność pokładać 
w Tobie wiedząc, że jesteś dla mnie wspomożeniem i moim 
obrońcą. Święty Aniele, pouczaj mnie, karć, strzeż mnie i pro-
wadź mnie prostą i pewną drogą do świętego Miasta Boga. Nie 
pozwól, żebym uczynił coś, co mogłoby obrazić twoją świę-
tość i twoją czystość. Przedstaw moje pragnienia Panu, ofiaruj 
Mu moje modlitwy, ukaż Mu moją nędzę i daj mi poznać za 
pośrednictwem macierzyńskiego wstawiennictwa Twojej Kró-
lowej, Najświętszej Maryi Panny, jak, w Jego nieskończonej do-
broci, mam dostąpić uzdrowienia.

Czuwaj, kiedy odpoczywam, podtrzymuj mnie, kiedy jestem 
zmęczony, wspieraj mnie, kiedy zagraża mi upadek. Podnieś 
mnie gdy upadnę, wskaż mi drogę gdy się zgubię, przywróć mi 
odwagę kiedy zabłądzę, oświeć mnie kiedy niczego nie widzę, 
obroń mnie gdy jestem atakowany. A przede wszystkim bądź 
mi tarczą przeciw demonowi w ostatni dzień mojego życia. 
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Broń mnie i prowadź, abym mógł wejść do pełnego światłości 
Królestwa Pana, tam, gdzie przez wieczność będę mógł okazy-
wać Ci swoją wdzięczność i wraz z Tobą uwielbiać Pana Boga 
oraz Pannę Maryję, moją i Twoją królową. Amen.

Aniele Boży, który jesteś moim stróżem, któremu powierzy-
ła mnie Boża Dobroć. Oświeć mnie teraz, broń mnie, prowadź 
i kieruj. Amen.
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5. Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Modlitwa ta jest potężną bronią przeciwko przywódcy demo-
nów, temu, który sieje nienawiść, nawołuje do wojny, ma upodo-
banie w katastrofach naturalnych, światowych konfliktach. Papież 
Leon XIII polecił odmawianie jej po Mszy św. Jan Paweł II miał 
do niej szczególne nabożeństwo.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw nie-
godziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech 
go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska 
niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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6. Modlitwa do świętego Józefa, pogromcy  
duchów piekielnych

Ułożona przez papieża Leona XIII (1889), modlitwa ta jest 
zalecana w przypadku wszelkiego rodzaju chorób oraz jako oręż 
przeciwko duchowi i pokusom nieczystości. Jest również bronią prze-
ciwko wielu innym złym duchom, zwłaszcza tym, które namawiają 
do uprawiania magii, a także wzbudzają niezgodę w małżeństwie.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. We-
zwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością bła-
gamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z 
Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskli-
wość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj 
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją 
i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych 
potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, uko-
chany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wy-
bawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z 
mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z nie-
bezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego 
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwno-
ści. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Two-
im przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
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7. Aby uzbroić się przeciwko szturmom demona

Według Tarcisio Mezzettiego

Ojcze Nasz, który jesteś w niebie,
Ty jesteś moim schronieniem i skałą mojego zbawienia.
Widzisz wszystko, co mi sie przydarza.
Jestem Twoim sługą [Twoją służebnicą] i noszę Twoje Imię.

Dziękuję Ci, że dałeś mi hełm zbawienia.
W Twoim Synu, Jezusie, jestem tym, kim jestem.
Nic nigdy nie będzie w stanie odłączyć mnie od Twojej miłości.
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi grzechy i zmazałeś moje winy.

Przywdziewam teraz pancerz sprawiedliwości. 
Niech Duch Święty zgłębia i ujawnia strategię ciemności wy-
mierzoną przeciwko mnie.
Chronię się tarczą wiary, żeby stanąć w prawdzie Słowa Boże-
go, które mówi: „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła 
diabła.” (1 Jn 3, 8).

Dlatego, Święty Ojcze, w Imię Twojego Jednorodzonego 
Syna Jezusa Chrystusa i z mocą, która pochodzi z mojego chrztu

WYRZEKAM SIĘ Szatana, jego zwodzenia i jego dzieł, nie-
zależnie od ich pochodzenia: okultyzmu, spirytyzmu, czarów, 
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a z wiarą, którą Ty, Ojcze mi dałeś, wyznaję: niech zostanie po-
konane wszystko, co uczynił on w moim życiu.

Jezu, jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. 
Ty pokonałeś szatana na pustyni, na Krzyżu i w grobie, Ty 

pokonałeś go na zawsze przez Twe chwalebne Zmartwychwsta-
nie, pieczętując w ten sposób jego los i jego koniec.

I w Tobie ja także tryumfuję przez moc Twojego świętego 
Imienia, przed którym „zegnie	się	każde	kolano	istot	niebie-

skich	i	ziemskich	i	podziemnych” (Flp 2, 10).

Z tego powodu, Panie, przez moc Twego Imienia, opieram 
się zakusom demona, który chce mnie zniszczyć, dręczyć i zwo-
dzić i z całej mocy przeciwstawiam się jego wysiłkom zmierza-
jącym do odebrania mi radości z mojego zbawienia.

Mocą Twej Najdroższej Krwi przelanej za mnie na Kalwarii, 
proszę Cię, abyś oddalił ode mnie wszystkie moce ciemności, 
które mnie atakują i uciskają, abyś nakazał im, by natychmiast 
odeszły tam, gdzie Ty je poślesz, Panie, aby nigdy więcej nie 
powróciły.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu….
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8. Modlitwa o uwolnienie przez ufność w Bogu

Według Ojca Giorgio Tanzini

Panie Jezu, przyrzekłeś udzielić wszelkich łask temu, kto 
modli się w Twoje Imię, kiedy powiedziałeś: Zaprawdę,	 za-

prawdę,	powiadam	wam:	O	cokolwiek	byście	prosili	Ojca,	

da	wam	w	imię	moje	(J 16, 23).
Panie Jezu, wierzę w Twoje boskie Słowo i w Twoje obiet-

nice, ale przymnóż mi wiary (Łk 17, 5). O, Panie! W Twoje 
Imię proszę Cię o łaskę uwolnienia dla [mnie, dla N.], a dla 
wszystkich proszę o łaskę miłości, jedności i pokoju w rodzinie, 
w pracy, w społeczeństwie i w naszym Kościele.

Panie Jezu, uwolnij mnie od wszelkich złych skłonności 
ludzkiej woli, od wszelkiego wpływu diabelskiego, od wszelkich 
czarów czy klątw, od wszelkiego, tak zewnętrznego jak i  we-
wnętrznego działania czy wpływu demona, Twojego i mojego 
nieprzyjaciela, będącego źródłem wszelkiego zła. 

Panie Jezu, wypędź go! Możesz to uczynić jednym aktem 
swej woli. Albowiem „dla	 Boga	 nie	 ma	 nic	 niemożliwego” 
(Łk 1, 37). Uwolnij mnie poprzez Tajemnice Twojego narodze-
nia, Twojej męki, Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania, 
przez Twą Drogocenną Krew, która codziennie jest składana 
w ofierze na naszych ołtarzach.
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Uwolnij mnie mocą Twej Krwi, która wypływa † z Twej pra-
wej dłoni przebitej na Krzyżu. Uwolnij mnie mocą Twej Krwi, 
która wypływa z Twej lewej dłoni. Uwolnij mnie mocą Twej 
Krwi, która wypływa † z Twego boku przebitego włócznią żoł-
nierza. Uwolnij mnie mocą Twej Krwi, która spływa † z Twych 
przebitych stóp.

†
Oto Krzyż Pański
Idźcie precz, nieprzyjacielskie moce!
On odniósł zwycięstwo. Lew z plemienia Judy,
Potomek Dawida. Alleluja!

Moc Chrystusa jest o wiele większa od wszystkich mocy 
diabelskich. To On pokonał szatana. To On go potępia, karze, 
przeklina i niszczy † . Nie należę do Szatana. Nie chcę go. Nie-
nawidzę go wraz ze wszystkimi jego dziełami, wszystkimi jego 
zwodzeniami. Odrzucam świat i grzech!

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi, wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, mojego 
Zbawiciela… Należę do Chrystusa, wybieram Chrystusa wraz 
z Jego Kościołem i Jego Duchem Świętym. Kocham Chrystusa, 
powierzam się Jemu.
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Miłości Chrystusa, zmuś do ucieczki moce piekielne, demo-
ny, dusze potępione i tych wszystkich, którzy dopuszczają się 
nieprawości!

Maryjo Niepokalana, Panno Boleściwa, Pani Wniebowzięta, 
Matko Boga i moja Matko, moja ufności, moja nadziejo, wspo-
móż mnie! Uwolnij mnie i zmiażdż głowę starodawnego węża! 
Tobie i Sercu twojego Syna powierzam moją sprawę. Zwróć na 
mnie swe spojrzenie i uczyń to, czego pragnie Twe serce. Li-
czę na Ciebie, pokładam ufność w Tobie, powierzam się Tobie, 
ufam w moc Twego serca. Dzięki, Jezu! Dzięki, Maryjo!

Trzy Zdrowaś Mario i trzy Chwała Ojcu
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9. Akt wyrzeczenia się zła

Ta krótka i skuteczna modlitwa pomaga w rozeznawaniu złych 
duchów. Pomaga opierać się mocy złego i nakazuje mu odejście. 
Może być wielką pomocą w każdych okolicznościach.

†
W IMIĘ JEZUSA
WYRZEKAM SIĘ SZATANA, 
WSZYSTKICH JEGO OSZUSTW 
I WSZYSTKICH PODSTĘPNYCH DUCHÓW
WYRZEKAM SIĘ SZCZEGÓLNIE DUCHA19:

19  Należy z listy wybrać duchy, które aktualne nas atakują.

zabobonu
świętokradztwa
złorzeczenia
przeklinania 
bluźnierstwa
pychy
zarozumiałości
dominacji
próżności
pogardy
wzburzenia

nieposłuszeństwa
podziału
rozłamów w rodzinie 
słabości
niesprawiedliwości
kłamstwa
udawania 
hipokryzji
wścibstwa
obmowy
oszczerstwa

złości
przemocy
zemsty
nienawiści
urazy
odmowy przebaczenia
złośliwości
skąpstwa
pożądania
żądzy
zazdrości
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I wszystkich innych duchów niszczycielskich: 
Ducha przeszkadzającego w modlitwie, ducha bezsenności, 
Ducha przeszkadzającego w nauce, 
Ducha wywołującego choroby,
Ducha nasilającego objawy choroby, 
Ducha powodującego ból głowy, pleców, itd.
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10. Modlitwa do Jezusa o uwolnienie

Według bp Jean-Baptiste Proya

Jezu, mój najsłodszy Zbawicielu, oto stoję przed Tobą, tak 
jak ci wszyscy biedni ludzie dręczeni przez demona, których 
spotykałeś na drogach Palestyny.

Podziwiam Twoją dobroć i Twoją delikatność wobec mnie. 
Podziwiam Twoją boską potęgę. Ty zagroziłeś duchom nie-
czystym i wygnałeś je z ludzi, przywracając im słuch, wzrok, 
mowę, a przede wszystkim ofiarowałeś Twój pokój i Twoją ła-
skę. O mój Jezu, czuje się przytłoczony i zgnębiony przez pod-
stępy diabła, który dręczy mnie w życiu codziennym, w dzień 
i w nocy, przeszkadza mi w wypełnianiu moich obowiązków, 
a jeszcze bardziej chce oderwać mnie od Ciebie, nakłaniając 
mnie do porzucenia praktyk religijnych wiary chrześcijańskiej.

Wierzę w Ciebie, Jezu! Jesteś Synem Ojca w niebie, zrodzo-
nym z Boga i współistotnym Ojcu. Wraz z Ojcem i Duchem 
Świętym jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, wszechmogą-
cym i miłosiernym, który żyjesz i królujesz na wieki. Aby wy-
zwolić nas z niewoli grzechu i tyranii Demona przyjąłeś naszą 
ludzką naturę, głosiłeś Ewangelię zbawienia, przyjąłeś wolę 
Ojca, biorąc na siebie cierpienie i śmierć. Przelałeś swoją naj-
droższą Krew, aby przywrócić nam Boże synostwo i zjednoczyć 
nas w Tobie jako braci.
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Uwielbiam Cie, mój Jezu i dziękuję Ci za wszystko, co uczy-
niłeś dla mnie i dla wszystkich ludzi zgromadzonych w Twoim 
jedynym Kościele, arce zbawienia. Pokornie proszę Cię, mój 
Odkupicielu, uczyń tak, abyśmy ja i moja rodzina zostali cał-
kowicie uwolnieni od deprawujących wpływów diabła. Odnów 
w nas poczucie Twojej obecności i daj nam radość ze smakowa-
nia Twej słodyczy.

Spraw, abyśmy co dnia, z pogodą, żarliwością i wytrwałością 
wypełniali Twoje Boże Przykazania, abyśmy doszli do wieczne-
go szczęścia w niebie, gdzie będziemy wraz z aniołami i świę-
tymi śpiewali hymn uwielbienia: „Święty, święty, święty Pan Bóg 
Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej. Hosanna na 
wysokości”. Amen.
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11. Boże, Stwórco i Obrońco rodzaju ludzkiego

Jak wszystkie inne modlitwy o uzdrowienie, można ją odma-
wiać za siebie oraz za innych.

Boże, Stwórco i Obrońco rodzaju ludzkiego, który stworzy-
łeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, wejrzyj na swojego 
sługę N., atakowanego przez złośliwość duchów nieczystych, 
dręczonego i przerażonego szturmem odwiecznego Nieprzyja-
ciela, starożytnego wroga całego Bożego stworzenia.

Oddal, Panie, tych, którzy go oblegają, odsłon ich zasadz-
ki, wypędź kusiciela. Naznacz swojego sługę twoim Imieniem, 
niech ono chroni jego duszę i jego ciało. Ochroń jego pierś, 
wnętrze i serce. Zniwecz wszelkie działania Przeciwnika zamie-
rzającego w niego wtargnąć.

Uczyń nam łaskę, o Panie, aby przy wzywaniu Twego Naj-
świętszego Imienia, ten, który nas aż do tej chwili nękał, legł 
powalony i pokonany, a Twój sługa mógł w pokoju serca i wol-
ności ducha służyć Tobie w najlepszy sposób. Przez Chrystusa 
Pana Naszego. Amen.
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12. Jezu Chryste, Zbawicielu

Ta piękna modlitwa jest szczególnie polecana w przypadku 
raka, białaczki i zagrożenia poronieniem.

Jezu Chryste, Zbawicielu, 
Panie mój i Boże mój, 
który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas 
i zwyciężyłeś moc szatana, 
proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej diabelskiej obecno-
ści i wszelkiego wpływu szatana. 
Proszę Cię o to w imię Twoje, 
Proszę Cię o to przez Twoje rany, 
Proszę Cię o to przez Twoją krew, 
Proszę Cię o to przez Twój krzyż, 
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, 
Niepokalanej i Bolesnej. 
Krew i woda, 
które wypływają z Twojego boku, 
niech spłyną na mnie, 
aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić. 
Amen.
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13. Modlitwa przeciw wszelkim chorobom 
spowodowanym działaniami diabła

Ta uniwersalna modlitwa może być odmawiana przy wszyst-
kich okazjach. Ksiądz Gabriel Amorth ma zwyczaj odmawiania 
jej przez każdym egzorcyzmem.

Niech Ojciec, Syn i Duch Święty, cała Trójca Przenajświęt-
sza zstąpi na nas [albo na N.]. Niech Niepokalana Maryja Pan-
na, siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed tronem Boga oraz 
wszystkie chóry anielskie, święci i święte Nieba pochylą się 
nad nami. Otocz nas opieką, Panie, przemień nas, napełnij nas 
sobą, posłuż się nami. Odpędź daleko od nas wszystkie siły zła, 
unicestwij je, zniszcz je, abyśmy mogli pozostawać w dobrym 
zdrowiu i czynić dobro.

Uchroń nas przed klątwą, czarami, czarną magią, czarnymi 
mszami, zaklęciami, związaniami, urokami, złym okiem, dia-
belskim dręczeniem, diabelskim opętaniem, popadnięciem w 
moc diabła, przed wszystkim, co złe, grzechem, pożądaniem, 
zazdrością, wiarołomstwem, chorobami fizycznymi, psychicz-
nymi, moralnym i duchowym zepsuciem przez diabła. Spal te 
wszystkie dolegliwości w ogniu piekielnym, aby więcej nie nę-
kały nas, ani żadnego innego stworzenia. 

W Imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przez Jego 
chwalebny Krzyż †, za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi 
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Panny i przez moc Boga Wszechmogącego, rozkazuję wszyst-
kim duchom nieczystym, by nas natychmiast opuściły, by od 
nas ostatecznie odstąpiły i odeszły do wiecznego piekła, zwią-
zane łańcuchami przez świętego Michała Archanioła, świętego 
Gabriela Archanioła, świętego Rafała Archanioła i przez na-
szych Aniołów stróżów, zmiażdżone stopą Najświętszej i Nie-
pokalanej Panny Maryi.
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14. Uwolnij nas od złego

Zauważono, że stan zdrowia wielu chorych ulegał znacznej 
poprawie po odmówieniu tej modlitwy, zwłaszcza w przypadku 
wrzodów żołądka, cukrzycy i spowodowanej nią nadwagi.

Panie Jezu, jeśli wyrządzono zło mojej duszy, mojemu ciału, 
mojej pracy, mojej rodzinie lub moim przyjaciołom, niech two-
ja Moc, twoje Miłosierdzie i Dobroć sprawią, abyśmy odzyskali 
pełnię łaski i zdrowia oraz całkowitą jedność z wolą Przenaj-
świętszej Trójcy.

Proszę Cię o to w imię twoich nieskończonych zasług, przez 
twoją Drogocenną Krew rozlaną na Krzyżu, przez cierpienia 
Maryi Dziewicy i wstawiennictwo świętego Józefa, na chwałę 
Przenajświętszej Trójcy. Amen.
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15. O uwolnienie od złych duchów

Można odmawiać tą modlitwę za siebie lub za innych.

Niech Święty Duch Pana, Święty Duch Boga, wraz z Bo-
giem Ojcem i Bogiem Synem, z Niepokalaną Dziewicą Ma-
ryją, Serafinami, Cherubinami, Tronami, Panowaniami, 
Mo cami, Władzami, Zwierzchnościami, Archaniołami, Anio-
łami i wszystkimi świętymi w niebie pochylą się nad nami [albo 
nad N.]. Niech Pan otoczy nas swoją opieką, niech panuje nad 
nami i weźmie nas w swoje władanie. Niech uczyni nas swoimi 
sługami, swymi naczyniami i swoją świątynią.

Panie Jezu Chryste, na mocy mojego chrztu, mojego 
bierzmowania […]20 i przyznanej mi przez Ciebie władzy 
 błogosławienia21, proszę Cię, abyś zachował nas [albo zachował 
N.] od wszelkich zakusów Złego i od ataków bezbożnych, od 
wszystkich podstępnych ciosów, które znosić musimy w naszym 
ciele, naszej duszy i naszym duchu. Odeprzyj te ataki, unicestwij 
je. Mocą twego świętego Imienia i przez twoją  Najdroższą Krew 
przywróć nam pełnię zdrowia ducha, duszy i ciała, abyśmy mo-
gli godnie Ci służyć.

Uwolnij nas od wszelkich klątw, czarów, magii, czarnych mszy, 
spętania; od wszelkiego uroku, rzucania zaklęć, zauroczenia, 
20  Kapłan będzie mógł dorzucić „na mocy mojego kapłaństwa”.
21 Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście 

odziedziczyli błogosławieństwo (1 P 3, 9).
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związania, złego oka, satanistycznego obrzędu. Uwolnij nas od 
wszelkiego diabelskiego czy niszczycielskiego paktu wymierzo-
nego przeciwko naszemu zbawieniu (naszej misji, naszemu po-
wołaniu), naszemu postępowi duchowemu czy nawet przeciw 
naszemu życiu. Wyzwalaj nas z wszelkiego diabelskiego opęta-
nia, posiadania, dręczenia i nawiedzania, uwalniaj od wszystkich 
konsekwencji jego złości, od grzechu, od zazdrości, pożądania, 
rozpaczy czy zdrady; ulecz nas z chorób ciała i duszy, defektów 
moralnych i duchowych. Zachowaj nas od wszelkich szkód 
i zgubnych skutków działań demona.

Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Najświętszej Ma-
ryi Panny, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzci-
ciela, świętego N. (święty dnia) i świętego N. (święty, lub 
świeci, do których dana osoba żywi szczególne nabożeństwo), 
proszę Cię o bezpieczeństwo, pewność i ochronę. Ośmielam się 
Ciebie prosić mimo swej niegodności – podziel, rozbij i spętaj 
wszystkie moce przeciwnika; zniszcz, zerwij i przetnij wszystkie 
więzy, wszystkie przywiązania mieczem z Apokalipsy (Ap 13, 
10). Ukryj nas w Twoim Najświętszym Sercu i ustrzeż od mocy 
Nieprzyjaciela.

Panie Jezu Chryste, przy pomocy obcęgów, które posłuży-
ły do zdjęcia Cię z Krzyża, wyrwij z nas [z N.] wszystkie po-
ciski Złego, zbierz je i odeślij do ciał i duchów tych, którzy 
je na nas skierowali (osoby, sekty satanistyczne, demony). Spę-
taj je i zamknij przy pomocy klucza Dawida (Ap 3, 7). Niech 
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definitywnie zostanie zniszczony ich wpływ na nas [na N.] i na 
wszystkie Twoje stworzenia. Panie Jezu, zniszcz wszelkie zło, 
które nas dotyka, mocą Twoje świętego Imienia i mocą znaku 
Krzyża, w imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego.

W Imię i mocą Boga jedynego w Trójcy Świętej, w Imię 
Jezusa, naszego Odkupiciela, przez wstawiennictwo Niepokala-
nej i Najświętszej Maryi Panny, obmyty w odkupieńczej Krwi 
Chrystusa, nakazuję † wszystkim duchom nieczystym, które 
nas gnębią: odejdźcie natychmiast i nigdy nie wracajcie. Niech 
spadnie na was wyrok pod Krzyżem Jezusa Chrystusa. Spęta-
ni przez świętego Michała Archanioła, świętego Gabriela Ar-
chanioła, świętego Rafała Archanioła i przez naszych Aniołów 
stróżów, zmiażdżeni stopą Niepokalanej i Najświętszej Maryi 
Panny odejdźcie do miejsca, które jest wam przeznaczone. Nie 
słuchajcie, nie przypatrujcie się, nie rozgłaszajcie, nie wstrzy-
mujcie naszej świętej posługi przez swoje kłamliwe i bezuży-
teczne słowa, przez ducha krytyki i podziału.

Błagam Najwyższego Boga, aby napełnił nas [albo N.] 
wszystkimi darami swojej łaski i owocami Duchami Święte-
go, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego 
Józefa, świętego N… (święty dnia) i zjednoczył nas z Jezusem 
i w Nim, aby zjednoczył nas z Jego Boskim Sercem, opieczęto-
wał nas pieczęcią jego Najświętszego Serca, zanurzył nas w Jego 
Najdroższej Krwi, aby uzdrowił nas z wszystkich boleści i plam 
grzechu, które jeszcze nam doskwierają. Błagam Boga, aby 
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ukrył nas w świętych Ranach Jezusa, by odział nas swoją rado-
ścią i majestatem Wielkanocnego poranka, odnowił w nas dary 
sakramentów, które przyjęliśmy w Kościele: chrztu, bierzmo-
wania (małżeństwa), (kapłaństwa).

Na koniec proszę Niepokalaną Dziewicę, Zwycięską Matkę, 
aby okryła nas i chroniła swoim dziewiczym płaszczem. Niech 
tak się stanie dla chwały Bożej, zbawienia dusz i upadku piekła, 
w Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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16. W celu zniszczenia władzy demona nad ciałem

W imię Boga Wszechmogącego, na mocy mojego święte-
go chrztu i łaski mojego bierzmowania, […]22, usuwam, likwi-
duję, łamię, rozbijam, niszczę, unicestwiam wszelkie wpływy 
i  władzę, którą Szatan ma obecnie nad nami [albo nad N.]. 
Czynię to przez wstawiennictwo wszystkich świętych Nieba, 
w imię † Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

22  Kapłan dorzuci „i na mocy mojego Kapłaństwa”.
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17. W celu zniszczenia zniewoleń i wszystkich klątw

W imię Jezusa usuwam, likwiduję, łamię, rozbijam, nisz-
czę, unicestwiam wszelką władze, wszelkie wpływy, jakie Sza-
tan chce mieć, lub rzeczywiście ma obecnie nad tym Bożym 
stworzeniem [lub nad nami] i których domaga się z racji sła-
bości tego stworzenia, z powodu jego kłopotów w rodzinie lub 
środowisku, wynikających z kontaktów z wszelkiego rodzaju 
czarodziejami, magami, czarownicami, ludźmi zepsutymi, ze-
psutymi środowiskami lub sektami, które poprzez swój sposób 
myślenia i swój sposób działania dały demonowi możliwość 
ataku. Czynię to przez ten znak świętego Krzyża, w imię † Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W imię Boga Wszechmogącego i przez moc Krzyża, zrywam 
† wszelkie relacje, wszelkie porozumienie i więzi pomiędzy Sza-
tanem, który dręczy to Boże stworzenie, a wszystkimi czarodzie-
jami, czarownicami, ludźmi zepsutymi, zepsutymi środowiskami 
lub sektami [nazwać je], które dały demonowi możliwość ata-
ku. Przecinam je mieczem Bożym, tym ostrym, wielkim i moc-
nym mieczem, którym Bóg karze Lewiatana, starożytnego węża, 
smoka, który pustoszy ziemię (Iz 27, 1). Przez ten znak Krzyża 
Świętego: w imię † Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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18. Modlitwa w Imię Jezusa i przez moc Ducha 
Świętego

Niech raz na zawsze † zostaną unicestwione wszelkie klą-
twy, uroki, zaklęcia, knowania, czary, złe wróżby. Niech wszel-
ka klątwa, złorzeczenie, potępienie, anatema czy magiczne 
formuły, które kiedykolwiek zostały wypowiedziane przeciw-
ko N., zostaną na zawsze † unicestwione. Niech wszelka moc, 
skierowana świadomie czy nieświadomie przeciwko N. zosta-
nie na zawsze † pokonana. Niech wszystkie więzy, niezależnie 
od ich natury, istniejące pomiędzy N. a kimkolwiek, kto życzy 
mu zła lub zło mu wyrządza, zostaną na zawsze † przecięte. 
Niech to wszystko dokona się w imię Jezusa Chrystusa, nasze-
go Wybawiciela i przez moc Ducha Świętego.

Niech wszystko zostanie oczyszczone Najdroższą Krwią Je-
zusa Chrystusa i niech w tej samej chwili wszystko zostanie 
przemienione, obrócone w łaskę, zdrowie, błogosławieństwo, 
radość, miłość i całkowitą wolność dla N. Niech ten człowiek 
i ci wszyscy, którzy życzą mu źle, także zostaną napełnieni łaską, 
błogosławieństwem i miłością przez nieskończone miłosierdzie 
Najświętszego Serca Jezusa.

†
W IMIE JEZUSA

PRZEZ MOC JEGO ŚWIĘTEGO DUCHA 
DLA CHWAŁY I UWIELBIENIA BOGA OJCA.

AMEN
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19. Dla opieczętowania ciała i zamknięcia drzwi 
przed demonem

(z namaszczeniem † święconymi olejami na czole)

W imię Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej, w Imię Jezu-
sa i Jego Najświętszej Matki, Panny Maryi […]23 opieczętowuję 
† twoje ciało Najdroższą Krwią naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa i  zamykam je w ten sposób na wszelkie działania demona, 
naśladując to, co uczynił Mojżesz w Egipcie, który, by ustrzec 
Izraelitów przed ręką Anioła śmierci nakazał opieczętować drzwi 
domów krwią Baranka paschalnego (Wj 12, 7). Czynię to przez 
moc sakramentu mojego chrztu i mojego bierzmowania […]24, 
w imię † Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Spraw, Ojcze Wszechmogący, żeby duch nieprawości nie 
miał więcej władzy nad nami [lub nad Twoim sługą N.], lecz 
aby odszedł i nigdy nie powrócił. Zechciej, o Boże, zesłać na 
niego dobroć i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez któ-
rego wszyscy zostaliśmy odkupieni, tak, iż nie musimy już oba-
wiać się żadnego zła, ponieważ Nauczyciel jest z nami. Który 
żyjesz i królujesz z Jezusem, twoim Synem, w jedności Ducha 
Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.25

23  Kapłan dorzuci w tym miejscu: „tymi dłońmi, które codziennie dotykają 
Najdroższego Ciała Jezusa”.

24  Kapłan dorzuci w tym miejscu: „oraz mojego kapłaństwa”.
25  Rytuał rzymski.
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20. Modlitwa przeciwko „złemu oku” lub klątwie 
spowodowanej zazdrością

Spustoszenia wywołane zazdrością porównywalne są do tych, 
które spowodowane są przez magię. Gdybyśmy wiedzieli jaką wła-
dze daje ona duchom nieczystym, to robilibyśmy wszystko, by się 
przed nią bronić i oddalić od siebie wszelką pokusę pożądania.

Boże, nasz Ojcze, Władco czasu i wieczności, Wszechmogą-
cy, który rządzisz całym światem, którego słońce wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, który zsyłasz deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych, który w Babilonie zmieniłeś w orzeźwiają-
cy powiew wiatru ogniste tchnienie w rozpalonym piecu, ocala-
jąc w ten sposób twoich świętych trzech mężów, Lekarzu, który 
pielęgnujesz i uzdrawiasz nasze dusze, który jesteś schronie-
niem dla tych, którzy w Ciebie wierzą, prosimy Cię, byś odsu-
nął, zniszczył i oddalił od Twego sługi N. wszelkie przewrotne 
działania i ataki Szatana, wszelkie złe knowania, jak szkody czy 
krzywdy spowodowane przez pożądliwe spojrzenia złych ludzi, 
którzy dążą do zła.

Jeśli coś z tych rzeczy przydarzyło się naszemu przyjacielowi, 
jeśli jego piękno, odwaga, szczęście [lub cokolwiek innego] sta-
ło się przedmiotem zazdrości lub czyjegoś pożądania, Ty, Panie, 
przyjacielu człowieka, wyciągnij ku niemu twoją dłoń, twoje 
mocne ramię i przybądź na pomoc swemu słudze N. Poślij do 
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niego Anioła pokoju, którego moc ustrzeże jego duszę i ciało, 
aby mógł odrzucić i przepędzić od siebie wszelką nieprawą myśl 
i atak pożądliwych oczu.

Ty, Panie Wszechmogący, który stworzyłeś niebo i ziemię 
i zaludniłeś świat, Ty, który wysłuchałeś modlitwy Twego proro-
ka Eliasza i wołania tych, którzy wzywali Cię na pomoc, który 
posłałeś Archanioła Gabriela do Nazaretu, by zwiastował Dzie-
wicy, że w swym łonie będzie nosić Twojego Syna, tego samego, 
który zmienił wodę w wino na weselu w Kanie, Ty, który stwo-
rzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, który stworzyłeś 
Aniołów stróżów, stań u boku Twego sługi N. Broń go przed du-
chami złośliwości, widzialnymi i niewidzialnymi nieprzyjaciół-
mi, daj mu odpoczynek we śnie, oddal od niego wszelkie senne 
koszmary i wszelkie duchy diabelskie. Prosimy Cię o to przez 
wstawiennictwo Matki Bożej, Matki Światłości, przez wsta-
wiennictwo wszystkich świętych i Aniołów światłości. Amen.
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21. Dla zniszczenia skutków praktyk magicznych 
i osłabienia mocy szatana

Modlitwa ta powinna być często odmawiana przez wszystkich, 
którzy konsultowali się z magami, hipnotyzerami czy jasnowidza-
mi, którzy wchodzili w kontakt ze światem okultyzmu, przede 
wszystkim przez spirytyzm. Sami zauważą dokonującą się w nich 
poprawę i wyzwolenie z więzów. Należy zauważyć, że demon, któ-
ry odpowiada za wszelką magię nie znosi odmawiania Credo – 
Wierzę w Boga…

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, kocham Cię, wysławiam 
Cię i wielbię. Dziękuję Ci, że posłałeś swojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, który pokonał grzech i śmierć, aby mnie zbawić. 
Dziękuje Ci także za to, że posłałeś Ducha Świętego, który daje 
mi Moc, prowadzi mnie i mnie uświęca. Dziękuję Ci za Mary-
ję, moją Matkę z nieba, która wstawia się za mną wraz z Anio-
łami i świętymi.

Panie Jezu, padam na kolana do stóp Twego świętego Krzy-
ża i proszę Cię, byś obmył mnie Twoją Przenajświętszą Krwią, 
która wypłynęła z Twego Najświętszego Serca i z twoich Ran 
Najświętszych. Oczyść mnie, o Jezu, wodą żywą, która wypły-
nęła z Twego Serca i otocz mnie twoją świętą światłością.

Ojcze nasz z nieba, spraw, aby woda, która obmyła mnie na 
chrzcie, popłynęła w górę czasu poprzez pokolenia przodków 
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mojego ojca i mojej matki tak, aby cała moja rodzina została 
oczyszczona z grzechu i wpływów Szatana.

Pokornie bijąc czołem przed Tobą, nasz Ojcze, proszę Cię 
o  przebaczenie dla mnie, dla moich rodziców i dla moich 
przodków za każde wezwanie mocy okultystycznych, które mo-
gło sprawić, ze przeciwstawili się Tobie i jednocześnie narazić 
na uszczerbek cześć Imienia Jezus.

W święte Imię JEZUSA i przez moc tego Imienia wyznaję, 
że oddaję dziś pod władzę naszego Pana wszystko, co do mnie 
należy (tak w perspektywie materialnej jak i duchowej) a, co 
pozostawało we władzy Szatana.

Wskaż mi, Ojcze, przez moc Ducha Świętego, każdą oso-
bę, która potrzebuje mojego przebaczenia jak i każdy grzech, 
którego jeszcze nie wyznałem. Spraw, abym zdał sobie sprawę 
z tego, co nie podobało się Tobie w moim życiu i abym poznał 
te wszystkie wyłomy, które pozwoliły Szatanowi wejść w nie.

Święty Ojcze, oddaję Ci każdą odrzuconą przeze mnie moż-
liwość przebaczenia. Oddaję Ci wszystkie moje grzechy. Oddaję 
Ci te wszystkie miejsca, które pozwoliły Szatanowi wejść w moje 
życie. Dziękuję Ci za twoje przebaczenie i za twoją miłość.

Panie Jezu, przez Twoje święte Imię, związuję † wszystkie złe 
duchy: powietrza, wody i ziemi, podziemia i świata piekielne-
go; nakładam także więzy † na wszystkich szpiegów wysłanych 
z głównej kwatery Szatana; niech moc Twojej Najświętszej 
Krwi działa na powietrze, na atmosferę, na wodę, na ziemię 
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i jej owoce. Nakazuję † wszystkim złośliwym duchom, aby upa-
dły natychmiast do twych stóp, bez ujawniania się i bez wyrzą-
dzania szkody mnie ani komukolwiek, abyś mógł dysponować 
mną zgodnie z Twoją świętą Wolą.

W Najświętsze Imię Jezusa, niszczę †, zrywam †, likwiduję 
† wszelką klątwę, zdradę, wypaczenie i wpływy złych duchów, 
wszelkie złe czary, dziedziczne blokady (uświadomione lub nie-
znane), wszelkie zaklinanie, czary, zasadzki, kłamstwo, więzy, 
przeszkody, przepowiadanie i diabelskie pragnienia jak i wszel-
kie nieuporządkowanie i wszelką chorobę, niezależnie od ich 
pochodzenia, w tym także niezależne od moich własnych błę-
dów i grzechów.

W Imię Jezusa zrywam † z wszelkimi szatańskimi pragnie-
niami, więzami, duchowymi przywiązaniami i dziełami piekła.

W Imię Jezusa, przecinam † i zrywam wszystkie możliwe 
więzy (wraz z ich konsekwencjami) ze wszystkimi astrologami, 
wróżbitami, jasnowidzami, mediami, czarownikami, fałszy-
wymi uzdrowicielami, chiromantami, adeptami New Age oraz 
z tymi wszystkimi, którzy praktykują okultyzm czy wróżbiarstwo 
z kryształowej kuli, z liści herbaty, z fusów kawy, z kart, z taro-
ta. Zrywam także wszystkie więzy z duchami przewodnikami, 
magami, czarodziejami i tymi wszystkimi, którzy oddają się ja-
kiejkolwiek magii: wudu, makumby czy innych. Tak, w Imię Je-
zusa odrzucam † i niszczę † wszystkie konsekwencje i wszystkie 
zniewolenia, które mogą pochodzić z uczestniczenia w seansach 



92

mediumicznych czy spirytystycznych, z radzenia się horoskopów, 
z praktykowania radiestezji (wahadełka), automatycznego pisa-
nia i z jakichkolwiek okultystycznych wskazówek czy opracowań, 
z jakiejkolwiek formy czy postaci zabobonu, który nie oddaje 
Jezusowi Chrystusowi czci i chwały, jakie są Mu należne.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

„Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę	miał	ufność	i	nie	ulęknę	się,

bo	mocą	moją	i	pieśnią	moją	jest	Pan.

On	stał	się	dla	mnie	zbawieniem!”

(Iz 12, 2)



93

22. Dla uwolnienia miejsc i osób

Modlitwa ta jest szczególnie wskazana jeśli przyjmowaliśmy 
u siebie czarowników czy podejrzane osoby, jeśli przyjmowaliśmy 
od tych osób talizmany, nosiliśmy otrzymane od nich amulety czy 
maskotki, lub kiedy nasz dom był miejscem wydarzeń o charakte-
rze spirytystycznym lub krwawych czy pełnych przemocy drama-
tów (zabójstwa, samobójstwo, bluźnierstwa, itd.)

Staję w obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa i poddaję się 
Jego Majestatowi.
Wkładam na siebie pełną zbroję Bożą, 
abym w dzień zły zdołał się przeciwstawić i ostać, 
zwalczywszy wszystko. 
Staję więc [do walki] przepasawszy biodra swoje prawdą i ob-
lókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a nogi obuwszy 
w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. 
W każdym położeniu biorę wiarę jako tarczę, dzięki której zdo-
łam zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 
Biorę też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.

(Ef 6, 13-17)

O Jezu, ukrzyżowany, zabity i zmartwychwstały, dla chwały 
twego Imienia, proszę Cię, abyś związał † wszystkie złe duchy: 
powietrza, wody, ognia, ziemi, podziemi i piekieł.
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Usuń także wszelki zgubny wpływ jakiejkolwiek zbłąkanej 
czy zagubionej duszy, która się tu znajduje, jak i wszelkiego wy-
słannika mocy szatańskich czy czarowników, magów lub czcicieli 
Szatana, który może przejawiać się w formie nadprzyrodzonej. 

Wzywam moc Krwi Jezusa na powietrze, ogień, wiatr, zie-
mię i wszystkie jej owoce, otchłanie i piekła.

Panie Jezu, przez Twoje Imię, nie pozwól † by wyliczeni przez 
mnie nieprzyjaciele, mogli się między sobą komunikować, ani 
nawzajem sobie pomagać. Nie pozwól im komunikować się ze 
mną i czynić niczego, co nie byłoby nakazane w Twoje Imię.

Panie Jezu, opieczętuj swoją Krwią to miejsce, wszystkich 
tu obecnych, ich rodziny, ich przyjaciół, ich dobra i źródła ich 
utrzymania (powtórzyć trzykrotnie).

Panie Jezu, nie pozwól † żadnym błądzącym duchom, żad-
nym czarownikom, żadnym szatańskim sektom i ich wysłan-
nikom, wyznawcom, władcom królestw, wyrządzić mi niczego 
złego, mścić się na mnie albo na mojej rodzinie, na moich 
przyjaciołach, nie pozwól im zniszczyć czegokolwiek, co do 
nas należy.

Panie Jezu, poprzez zasługi Twej Najdroższej Krwi, zerwij † 
i usuń † wszelkie uroki, talizmany, czary, podstępy, kłamstwa, 
wybiegi, związania, przeszkody czy trudności; wszelką magię, 
klątwę, zwiedzenie, zboczenia, rozproszenia, przywiązania czy 
wpływy duchów demonicznych.
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Powal także † Panie, na ziemię, wszelkie choroby ciała, duszy 
i ducha, które są obecne w nas i w tym miejscu, niezależnie od 
tego czy spowodowane zostały naszymi własnymi grzechami, 
czy przez kogokolwiek bądź wywołane (powtórzyć trzykrotnie).

Teraz, stawiam † Krzyż Jezusowy w sobie i we wszystkich 
poprzedzających mnie pokoleniach mojej rodziny i nakazuję 
† oraz domagam się †, aby dzięki mocy Jezusa ustało wszelkie 
bezpośrednie komunikowanie się między tymi pokoleniami. 
Niech każde takie komunikowanie się będzie opieczętowane 
Najdroższą Krwią naszego Pana.

Niech Niepokalana Maryja przyoblecze nas w światłość,
moc i siłę wiary.
Ojcze święty, proszę Cię, abyś wydał swoim Aniołom
i swoim świętym rozkaz przyjścia mi na pomoc.
Składam dzięki Chrystusowi, który jest moja mądrością, moją 
sprawiedliwością, moją świętością i moim zbawieniem.
Powierzam się Duchowi Świętemu,
by uzdrowił całą moją rodzinę.
Niech będzie chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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23. Dla odparcia zatrutych pocisków złego

Modlitwa odpowiednia wtedy, kiedy musimy znosić osobiste 
ataki, z uzasadnionym podejrzeniem, że pochodzą one od złorze-
czących osób.

Mocą mojego chrztu i bierzmowania26, jak tego chce Nie-
pokalana Maryja, za wstawiennictwem świętego Sebastiana 
i wszystkich świętych Nieba, odpieram wszystkie zatrute poci-
ski, jaki diabeł posyła przeciw nam [albo przeciw N.] i kieru-
ję je z powrotem na tych, którzy je posłali27, dla zawstydzenia 
człowieka podążającego drogą ciała i dla zbawienia człowieka 
czyniącego pokutę i podążającego drogą ducha. Niech błogosła-
wieństwo Ojca † i Syna i Ducha Świętego spocznie na wszyst-
kich, którzy wyrządzili mi lub chcieli wyrządzić zło. Amen.

26  Kapłani dorzucą: „Na mocy mojej władzy kapłańskiej i poprzez te dło-
nie, które codziennie dotykają Ciała Jezusa”.

27  Można zakończyć inną wersją: „nie w duchu zemsty, ale by zaprzestali 
i się nawrócili”.



97

24. W pilnych przypadkach

Należy wykonać znak Krzyża i powiedzieć z wiarą:

W IMIĘ JEZUSA, DUCHU NIECZYSTY, ODEJDŹ!

albo

W IMIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
OJCA, SYNA I DUCHA SWIĘTEGO,

ODEJDŹ, SZATANIE!
POPRZEZ ZASŁUGI DROGOCENNEJ  

KRWI JEZUSA,
ZA WSTAWIENNICTWEM

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,
ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ŚWIĘTEGO MICHAŁA I WSZYSTKICH ANIOŁÓW!
 

lub także
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25. Breve świętego Antoniego

Święty Antoni Padewski pojawił się we śnie pewnej Portugal-
ce, która wzywała go, gdyż odczuwała, że demon nakłania ją do 
samobójstwa. Zostawił on jej pergamin, który musiała stale ze 
sobą nosić (por. Pwt 11, 18). Kiedy się obudziła, wisiał on na jej 
szyi, a zawierał kilka linijek tekstu przytoczonego poniżej. Modli-
twa ta była tak skuteczna, że król Dionizy I (zwany Liberalnym, 
1279-1325), władający w tym czasie Portugalią chciał mieć ten 
pergamin. Kiedy odebrano go kobiecie, ponownie wpadła we wła-
dzę demona. Oddano jej dokładną jego kopię i wszystko wróciło 
do normy.

OTO KRZYŻ NASZEGO PANA
UCIEKAJCIE, NIEPRZYJACIELSKIE MOCE

ZWYCIĘŻYŁ LEW Z POKOLENIA JUDY,
POTOMEK DAWIDA!
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26. Egzorcyzm medalika świętego Benedykta

Święty Benedykt jest często przedstawiany z kielichem, 
z  którego wychodzi wąż. Ma to przypominać o wydarzeniu, 
kiedy to święty uniknął śmierci czyniąc znak Krzyża nad kie-
lichem wypełnionym trucizną, który podali mu do picia jego 
mnisi. „Ta śmiertelna trucizna nie mogła znieść znaku życia ja-
kim jest Krzyż, opowiadał święty Grzegorz, i kielich rozpadł się 
jakby ktoś rzucił w niego kamieniem”. Litery wpisane w Krzyż 
i wokół niego odnoszą się do tego cudu. 

C.S.P.B. Crux Sancti Patri Benedicti
Krzyż Świętego Ojca Benedykta

C.S.S.M.L. Crux Sancta Sit Mihi Lux!
Krzyż święty niech mi będzie światłem

N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux
Diabeł – dosłownie: smok – niech nie 
będzie mi przewodnikiem
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V.R.S. Vade Retro, Satana!
Idź precz szatanie

N.S.M.V. Non Suade Mihi Vana
Nie kuś mnie do próżności 

S.M.Q.L. Sunt Mala Quae Libas
Złe jest to, co podsuwasz

I.V.B Ipse Venena Bibas! 
Sam pij truciznę
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27. Dla ochrony rodziny

Do odmawiania przez ojca rodziny.

O Boże, który jesteś królem wieków i którego postanowienia 
są wieczne, daj nam ujrzeć kres nieprawości, o którym mówił 
prorok Daniel (Dn 9, 24). Opieczętowuję wszystkie nasze grze-
chy † Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcąc przyśpieszyć 
nadejście Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, aby grzech 
ustał, a nieprawość została przebaczona. Aby ochronić nas 
przed atakami demona, zanurzam całkowicie nas wszystkich, 
z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi † w Jego Najdroż-
szej Krwi. Na koniec, Panie Boże, skoro w swych odwiecznych 
postanowieniach zarządziłeś, by w tym czasie utrapienia zosta-
ła odbudowana Jerozolima, jej place i mury, byśmy panowali 
wraz z Tobą nad wszystkimi narodami w królestwie Serc Jezusa 
i Maryi, czynimy z samych siebie uczestników zwycięstwa Jezu-
sa poprzez pieczęć Krwi, która wypłynęła z Jego Najświętszego 
Serca † w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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28. Inwokacja do Najdroższej Krwi Jezusa

To krótkie wezwanie, które można powtarzać posługując się 
paciorkami różańca, jest bardzo skuteczne w przypadku osób drę-
czonych przez uroki.

PANIE,
NIECH TOWJA KREW SPŁYNIE NA NASZE DUSZE

ABY JE UMOCNIĆ I WYZWOLIĆ.
NA CZAROWNIKÓW,  

ABY UCZYNIĆ ICH BEZSILNYMI
I NA DEMONA, ABY GO POWALIĆ NA ZIEMIĘ!
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29. Modlitwa o zamknięcie drzwi przed złym

Kiedy odmówi się jedną lub więcej z tych modlitw, które mają 
odsunąć od nas granice królestwa ciemności, należy także odmówić 
z wiarą modlitwę:

NIECH POPRZEZ KREW JEZUSA 
ZOSTANIE OPIECZĘTOWANY KAŻDY SKRAWEK 

TERENU, KTÓRY ZOSTAŁ ODZYSKANY!
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30. Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

Do odmawiania po Komunii św.

Panie Jezu, wierzę, że zmartwychwstałeś i żyjesz. Wierze, że 
jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie ołta-
rza i (w zupełnie inny sposób) w tych wszystkich, którzy są 
tutaj i wierzą w Ciebie. Uwielbiam Cię i adoruję. Dziękuję To-
bie,  Chlebie żywy, który zstąpił z nieba, za to, że przyszedłeś 
do mnie. W Tobie zamieszkuje cała pełnia istnienia. Ty jesteś 
zmartwychwstaniem i życiem, Ty Panie, jesteś uzdrowieniem 
chorych.

Chcę ofiarować Ci dzisiaj wszystkie moje choroby, ponieważ 
jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, jesteś zawsze i wszę-
dzie ze mną. Jesteś odwiecznie Obecny i znasz mnie. Proszę 
Cię, zlituj się nade mną. Przyjdź do mnie ze swoją Dobrą No-
winą, aby wszyscy poznali, że żyjesz w swoim Kościele. Spraw 
również, aby moja wiara i moja ufność w Ciebie doznały odno-
wienia, o to Cię proszę, Panie Jezu.

Zmiłuj się nad cierpieniami, jakich doznaję w moim cie-
le, sercu i duszy. Zmiłuj się nade mną, Panie, pobłogosław mi 
i spraw, bym odzyskał zdrowie. Niech wiara we mnie wzrasta 
i niech otwiera mnie na cuda Twojej miłości, abym mógł dać 
świadectwo Twojej potęgi i współczucia.
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Jezu, proszę Cię przez moc Twych świętych Ran, przez Twój 
święty Krzyż i przez Twą Najdroższą Krew: ulecz mnie, Panie, 
ulecz moje ciało, ulecz moje serce, ulecz moją duszę. Daj mi 
życie, życie w obfitości. Proszę Cię o to przez wstawiennictwo 
Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej Bolesnej, która stała u 
stóp Twego Krzyża, która jako pierwsza kontemplowała Twoje 
święte Rany, którą dałeś nam za swoją Matkę. To Ty przecież 
objawiłeś nam, że wziąłeś na Siebie wszystkie nasze cierpienia, 
że w Twoich świętych Ranach jest nasze zdrowie. 

Panie, w tym momencie, w wierze składam wszystkie moje 
choroby przed Tobą i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdro-
wił. Dla chwały naszego Ojca niebieskiego proszę Cię także o 
uzdrowienie chorób w mojej rodzinie i pośród moich przyja-
ciół. Spraw, aby wzrastali w wierze i nadziei, aby odnaleźli zdro-
wie na chwałę Twego Imienia, tak aby Twoje Królestwo coraz 
bardziej rozprzestrzeniało się w sercach ludzkich, dzięki zna-
kom i cudom Twojej miłości.

O to wszystko proszę Cię, Panie, ponieważ Ty jesteś Jezus. 
Ponieważ jesteś Dobrym Pasterzem, a my jesteśmy owcami 
Twego pastwiska. Jestem tak bardzo pewny Twojej miłości, że 
zanim jeszcze poznam owoce mojej modlitwy, mogę mówić 
Ci z ufnością: dzięki, Jezu, za wszystko, cokolwiek czynisz dla 
mnie i dla każdego z nas. Dziękuję za chorych, których w tym 
momencie uzdrawiasz, dziękuję za tych, których nie omiesz-
kasz nawiedzić z Twoim miłosierdziem.
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31. Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej

Do odmawiania przy wszystkich chorobach.

Matko Boża z Fatimy, Matko Jezusa i Matko Kościoła, po-
trzebujemy Ciebie. Udziel nam światła, które promieniuje 
z Twej dobroci, pocieszenia, które emanuje z Twego Niepoka-
lanego Serca, miłości i pokoju, którego jesteś Królową.

Ponieważ Ty wiesz dobrze, czego potrzebujemy, zawierzamy 
Ci nasze potrzeby, byś im zaradziła, nasze bóle, byś je ukoiła, 
nasze choroby, byś je uzdrowiła, nasze ciała, byś je oczyściła, 
nasze serca, byś napełniła je miłością i skruchą, nasze dusze, 
aby dzięki Tobie one też zostały zbawione. Wspomnij, o dobra 
Matko, że Jezus udziela Ci wszystkiego o co Go prosisz.

Wyproś wytchnienie dla dusz czyśćcowych, uzdrowienie dla 
chorych, czystość dla młodych, wiarę i zgodę dla rodzin, pokój 
wszystkim ludziom. Sprowadź tych, którzy się zagubili, na pro-
ste ścieżki, daj nam wiele powołań i świętych kapłanów, chroń 
Ojca świętego, biskupów i święty Kościół Boży. Maryjo, wysłu-
chaj nas i zmiłuj się nad nami. Miłosierne swoje oczy zwróć na 
nas, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.
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32. Modlitwa do naszego Ojca w niebie 
o uzdrowienie wewnętrzne

Ojcze święty, w Imię Jezusa, który pokonał wszystkie moce 
zła, za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi, która po-
konała Złego, przez mój święty chrzest, który uczynił ze mnie 
Twoje ukochane dziecko, proszę Cię, abyś zechciał mnie dzisiaj 
uzdrowić i uwolnić od wszelkiego zła i wszelkiej przeszkody 
stojącej na drodze miłości, którą chcesz mnie napełnić. Odnów 
we mnie, działanie Twego Ducha, który wyzwala i daje pokój.

Uzdrów mój umysł z wszystkiego, co mogłoby go zaciemnić 
– przesądów, ducha krytyki, zwątpienia i niejasności.

Uzdrów moją pamięć z wszelkich bolesnych wspomnień, 
z  traum psychologicznych, które mogą sięgać mojego życia 
w  łonie matki, lub innych etapów mojego życia, niemowlęc-
twa, dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego.

Uzdrów moją wyobraźnię z wszelkiego marzycielskiego ide-
alizmu, z ucieczki od rzeczywistości, z wszelkich chorobliwych 
marzeń, ze złudzeń, z halucynacji i wszelkiej formy majaków.

Uzdrów moje serce z wszystkich jego zranień, z wszelkiego 
egocentryzmu czy użalania się nad sobą samym, z wszelkiego 
zamknięcia czy zatwardziałości, z braku zgody na przebaczenie, 
z urazów i nieprzychylnych podejrzeń.

Ulecz moją wolę z wszelkiej zewnętrznej zależności, z wszel-
kiej pokusy, zawładnięcia, nękania, opętania, zauroczenia czy 
hipnozy; pełnego pychy woluntaryzmu, wszelkiej postawy 
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nietolerancji i sekciarstwa, wszelkiej słabości, braku zdecydo-
wania czy chęci zejścia z właściwej drogi.

Uzdrów mnie z wszelkiego braku równowagi w sferze zmy-
słowej, uczuciowej, emocjonalnej, seksualnej, wyzwól mnie 
z  poczucia odrzucenia, wstydu, nieprzebaczalnej winy, kom-
pleksu niższości czy nieśmiałości; z wszelkiej trwogi, niepokoju 
czy lęku; z bezsenności, smutku, niechęci do życia, myśli samo-
bójczych, a także z wszelkiego rodzaju uzależnień – narkotyków, 
alkoholu, nikotyny i wszelkiego materialnego przywiązania.

Uzdrów mnie z wszelkich dewiacji, niezależnie od tego czy 
są one dziedziczne, czy są wynikiem odebranego wychowania 
lub wywieranych na mnie nacisków w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, wspólnotowym, społecznym, kościelnym, czy też 
wynikiem jakiegokolwiek wydarzenia z przeszłości, które mo-
gło wyrządzić szkody mojej wewnętrznej wolności.

Uzdrów mnie ze wszystkiego, co mogłem przeżyć jako ne-
gatywne i bolesne doświadczenie, a co mogło zostać wyparte 
w moją nieświadomość albo podświadomość.

Ojcze miłosierny, spraw, bym wydał owoce szczerego na-
wrócenia i mógł wykorzystywać swoją wolność dla pełnienia 
Twojej świętej woli.

Panie Jezu, Baranku Boży, obmyj mnie całego w Twojej Naj-
droższej Krwi i panuj we wszystkich dziedzinach mojego życia.

Maryjo, Matko Boga i moja Matko, naucz mnie mówić 
 zawsze tak, wypowiadać bezwarunkowe i całkowite tak dla 
Ducha miłości.
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33. Modlitwa do naszego Pana o uzdrowienie 
wewnętrzne

Nie wiemy w wystarczającym stopniu jakie zranienia mogą 
być obecne w dziecku nawet jeszcze przed jego narodzeniem, ja-
kich ran duszy, jakich psychicznych traum doświadczyło ono we 
wczesnym dzieciństwie. Mogą one prowadzić do stanów lęko-
wych, do zamknięcia się w sobie i owocować poczuciem odrzu-
cenia. Demon, wykorzystując to wszystko, co może przyczynić się 
do zburzenia integralności takiej niewinnej istoty, dąży zawsze 
do wywołania postawy egoizmu, nieuporządkowania, trwania 
w  grzechu u tych, którzy dają (albo odrzucają) życie w sposób 
niezgodny z Bożym porządkiem.

Panie, proszę Cię, abyś przyszedł do mojego serca i dotknął 
swoim palcem to wszystko, co przeżyłem i co potrzebuje uzdro-
wienia. Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Dlatego właśnie 
proszę Cię, abyś napełnił moje serce swoją Miłością, żebyś od-
krył we mnie zranione dziecko, położył na nim swoją dłoń, 
pocieszył je i uwolnił.

Wejdź w moje życie od chwili mojego poczęcia. Oczyść 
mnie z wszelkich negatywnych predyspozycji. Rozciągnij swoje 
błogosławieństwo na całe moje życie, aż po ten czas, kiedy by-
łem w łonie matki i usuń wszelkie bariery, które niosły zagroże-
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nie dla integralności mojej istoty, w czasie tych miesięcy, kiedy 
ona na mnie oczekiwała.

Udziel mi wielkiego pragnienia życia i uzdrów mnie z wszel-
kich traumatycznych przeżyć fizycznych i duchowych, które 
mnie spotkały kiedy pojawiłem się na tym świecie. Dziękuję 
Ci, Panie, za to, że byłeś tam wtedy, by wziąć mnie w ramiona 
w chwili mego narodzenia, że mnie przyjąłeś na tym świecie 
i zapewniłeś, że nigdy mnie nie opuścisz.

Panie, napełnij moje dzieciństwo swoim światłem i uzdrów 
wszystko, co stanowiło zagrożenie dla mojej wolności.

Jeśli brakowało mi macierzyńskiej miłości, poślij do mnie 
Maryję, Twoją Matkę, aby ten brak wypełniła. Poproś ją, by 
przytuliła mnie do serca, by mnie ukołysała, by do mnie prze-
mawiała i zapełniła pustkę mojego serca, jeśli potrzebuje ono 
pocieszenia i ciepła, jakie tylko matka może dać.

Być może ukryte we mnie dziecko czuje się pozbawione mi-
łości ojcowskiej… Panie, uwolnij mnie, abym mógł wołać ca-
łym sobą: Abba, ojcze! Jeśli brakowało mi miłości ojcowskiej 
i poczucia bezpieczeństwa, które dawałyby mi pewność, że by-
łem oczekiwany i bardzo mocno kochany, proszę Cię, byś przy-
tulił mnie do swego serca i dał odczuć siłę Twego opiekuńczego 
ramienia. Przywróć mi ufność, bym mógł zmierzyć się w walce 
z tym światem, ze świadomością, że miłość mojego Ojca będzie 
mnie podtrzymywała jeśli się potknę i upadnę.
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Towarzysz mi przez całe moje życie, Panie i umacniaj mnie 
za każdym razem, gdy inni okazują się niemili. Uzdrów rany 
otwarte w wyniku tych spotkań, które wywołały we mnie trau-
matyczne przeżycia, które zamknęły mnie na siebie samego 
i które wzniosły bariery pomiędzy mną a innymi ludźmi. Kie-
dy czuję się samotny, porzucony i odrzucony przez ludzi, udziel 
mi Panie, przez swoją uzdrawiającą Miłość, nowego przekona-
nia o mojej osobistej wartości.

Jezu, oddaję się Tobie ciałem i duszą i dziękuję Ci, że stwo-
rzyłeś mnie tak doskonale. Dziękuję, Panie!
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34. Modlitwa do świętego proroka Eliasza  
za Kościół święty

Wielki święty Eliaszu, proroku, który wzywałeś imienia 
Pana mówiąc: O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! 
Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, (…) 
Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że 
Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce”. A wówczas 
spadł ogień od Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz ka-
mienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu (1 Krl 18, 37–39).

Wielki święty Eliaszu, ty wzniosłeś na nowo ołtarz Pana, 
który został przewrócony i nakazałeś swojemu ludowi, by po-
chwycił proroków Baala, aby żaden z nich nie uniknął śmierci. 
Módl się dziś do Boga żywego, przed którym stoisz, aby prze-
mienił serca tych, którzy odeszli od Jego przykazań by kła-
niać sie Baalom, aby się nawrócili i zaprzestali wzywać imion 
tych bożków w celu doprowadzenia do upadku sług świętego 
Kościoła.

W godzinie składania ofiary wieczornej, spraw, święty Elia-
szu, aby ci, którzy jedzą ze stołu Jezabel, przestali prześladować 
kapłanów Jezusa Chrystusa i wciągać ich na drogę zdrady. Od-
buduj ołtarz złożonego w ofierze Baranka i wezwij ogień Boży 
na kapłanów i kapłanki Baala, którzy usiłują położyć kres ofia-
rom w świątyni Pańskiej (por. Dn 9, 27).
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Niech On sam pochwyci tych fałszywych proroków i niech 
ani jeden z nich nie uniknie Jego sądu! Święty Eliaszu, prosimy 
cię usilnie i błagamy o wstawiennictwo u Boga zastępów, Który 
żyje na wieki wieków, aby ochronił przed magią naszych kapła-
nów i biskupów. Amen.
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35. O nawrócenie masonów

Modlitwa ta została opublikowana na polecenie papieża Leona 
XIII, 16 sierpnia 1898 r.

Panie Jezu Chryste, który upodobałeś sobie okazywanie swojej 
wszechmocy głównie poprzez przebaczanie grzesznikom, Ty który 
powiedziałeś: módlcie	się	za	tych,	którzy	was	prześladują (Mt 
5, 44), błagamy o łaskawość Twego Najświętszego Serca dla dusz 
stworzonych na obraz Boży, które zostały nikczemnie oszukane 
przez wiarołomne oszustwa masonerii i podążają drogą wiecznej 
zagłady. Błagamy Cię, nie pozwól, aby Kościół, Twa święta Ob-
lubienica, był przez nich przez dłuższy czas gnębiony. Przez wsta-
wiennictwo Błogosławionej Panny Maryi, Twojej Matki i przez 
modlitwy sprawiedliwych, błagamy Cię, racz wspomnieć na swe 
nieskończone miłosierdzie. Zapomnij o ich zepsuciu i spraw, aby 
powróciwszy do Ciebie, rozradowali Kościół swoją pokutą, na-
prawili swoje wykroczenia i doszli do wiecznej chwały, który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojciec Maksymilian Kolbe proponował członkom Rycerstwa 
Niepokalanej, aby codziennie odmawiali takie wezwanie:

O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA
MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE 

UCIEKAMY I ZA WSZYSTKIMI,  
KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE NIE UCIEKAJĄ,

A ZWŁASZCZA ZA MASONAMI
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36. Egzorcyzm przeciw Szatanowi i upadłym Aniołom

Odmawiany przez papieża Leona XIII.

Modlitwa ta, ułożona w celu zmuszenia demona do ucieczki, 
może obronić przed wielkim złem rodzinę i społeczeństwo, jeśli 
odmawiana jest żarliwie nawet przez zwykłych wiernych. Można 
się nią posługiwać zwłaszcza w przypadkach podejrzenia o dzia-
łanie demona objawiającego się albo przez złośliwość ludzi, albo 
przez pokusy, choroby, wszelkiego rodzaju burze i nieszczęścia 
(Kardynał Dubois, arcybiskup Paryża, 1922).

Ksiądz R.P. Amorth, rzymski egzorcysta, twierdzi, że kiedy 
jakiś wierny odmawia ją prywatnie, to nie mamy tu do czynie-
nia z egzorcyzmem jako jednym z sakramentaliów, ale z modli-
twą uwolnienia, którą można bez przeszkód odmawiać. Jednak 
uwaga! Wypędzać demona może tylko ten, kto wierzy (w po-
tęgę Imienia naszego Pana), czynić to jednak należy z wielką 
ostrożnością. Dlatego też należy wystrzegać sie odmawiania tej 
modlitwy, gdy nie jesteśmy w stanie łaski.

W Imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego.

Psalm	68

Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie 
i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. 
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Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, 
jak wosk się rozpływa przy ogniu, 
tak giną przed Bogiem grzesznicy. 

Psalm	34

Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, 
uderz na moich napastników! 
Pochwyć tarczę i puklerz 
i powstań mi na pomoc. 
Rzuć włócznią i toporem 
na moich prześladowców; 
powiedz mej duszy: 
„Jam twoim zbawieniem”. 
Niech się zmieszają i niech się zawstydzą 
ci, co na życie me czyhają; 
niech się cofną zawstydzeni 
ci, którzy zamierzają mi szkodzić. 
Niech będą jak plewy na wietrze, 
gdy będzie ich gnał anioł Pański. 
Niech droga ich będzie ciemna i śliska, 
gdy anioł Pański będzie ich ścigał. 
Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, 
bez przyczyny dół kopią dla mnie. 
Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, 
a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci; 
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niechaj sami wpadną w dół, który wykopali. 
A moja dusza będzie radować się w Panu, 
będzie się weselić z Jego ratunku.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na po-
czątku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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Modlitwa do świętego Michała Archanioła

W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego, święty Micha-

le Archaniele, broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, 
przeciw władcom ciemności tego świata oraz złym duchom, 
krążącym w przestworzach (Ef 6, 10-12). Przybądź na pomoc 
ludziom, których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swo-
jeoraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej (Mdr 2, 23; 
1 Kor 6, 20).

Walcz dzisiaj, wraz z armią błogosławionych Aniołów w bi-
twie Pana, jak walczyłeś kiedyś przeciwko przywódcy buntu, 
Lucyferowi i jego zbuntowanym aniołom. Nie przemógł i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony 
wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i Szatan, 
zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, 
a z nim strąceni zostali jego aniołowie (Ap 12, 8-9).

 Oto podniósł się gwałtownie ten starożytny nieprzyjaciel 
i zabójca. Przebrany za anioła światłości, z całą hordą złych du-
chów przemierza i zdobywa całą ziemię, aby wymazać z niej pa-
mięć o Imieniu Boga i jego Chrystusa, by kraść, zabijać i zwodzić 
na wieczną śmierć dusze przeznaczone do otrzymania wieńca 
wiecznej chwały. Ów złośliwy smok rozlewa w ludziach o zde-
prawowanych umysłach i zdeprawowanym sercu truciznę swej 
złośliwości, niczym plugawą rzekę, zaszczepia ducha kłamstwa, 
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bezbożności i bluźnierstwa oraz kieruje na nich śmiertelny od-
dech rozwiązłości oraz wszelkich wad i nieprawości. Przebiegli 
nieprzyjaciele żółcią napełnili Kościół, oblubienicę niepokala-
nego Baranka i napoili ją piołunem; podnieśli swe bezbożne 
ręce na wszystko, co w nim najcenniejsze. Tam, gdzie została 
wzniesiona stolica błogosławionego Piotra i Katedra Prawdy dla 
oświecenia narodów, tam umieścili tron ohydy swej bezbożno-
ści; tak aby uderzając w pasterza mogli rozproszyć całą trzodę.

Bądź więc niezwyciężonym przywódcą dla ludu Bożego 
przeciw zasadzkom duchowych sił zła i daj mu zwycięstwo! 
Ciebie czci Kościół święty jako swego Stróża i Patrona; Tobie 
powierzył Pan odkupione dusze, byś je umieścił w niebieskiej 
szczęśliwości.

Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami starł szata-
na i  nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie 
Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego, aby 
rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie i pochwyć smoka, 
węża starodawnego,który jest diabłem i szatanem,a związawszy 
go rzuć w przepaść,aby więcej nie zwodził narodów (Ap 20)

Dlatego licząc na twe silne ramię i twoją opiekę z ufnością 
i pewnością podejmujemy się w Imię Jezusa Chrystusa, naszego 
Boga i Pana, odparcia ataków i podstępów demona.

V. Oto Krzyż Pański, uciekajcie nieprzyjacielskie zastępy. 
R. Zwycięża Lew z pokolenia Judy, ze szczepu Dawida. 
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V. Niech Miłosierdzie Twoje Panie, okaże się nad nami. 
R. Według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 
V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy	się

Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wzywamy Twe-
go świętego Imienia i odwołujemy się do twej dobroci, abyś 
za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi, Matki Boga, za-
wsze Dziewicy, świętego Michała Archanioła, świętego Józefa, 
świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, ra-
czył udzielić nam swej pomocy przeciw Szatanowi i wszystkim 
innym duchom nieczystym, które krążą po świecie, by szko-
dzić rodzajowi ludzkiemu i doprowadzać dusze do zguby. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Egzorcyzm

Egzorcyzmuję ciebie duchu nieczysty, kimkolwiek jesteś, 
mocy szatańska, każde wtargnięcie nieprzyjaciela z piekła, każ-
dy legion, zgromadzenie i sektę diabelską, w imię naszego Pana 
Jezusa Chrystusa †, odstąp i wyjdź z Kościoła Bożego, z dusz 
stworzonych na obraz Boga i odkupionych Najdroższą Krwią 
Bożego Baranka †. Od tej pory nie będziesz śmiał więcej, per-
fidny wężu, zwodzić rodzaju ludzkiego, prześladować Bożego 
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Kościoła, ani wstrząsać i przesiewać jak pszenicę wybrańców 
Boga (Łk 22, 31) †. Nakazuje ci to Bóg Najwyższy †, do którego 
w swej wielkiej pysze śmiesz się nadal porównywać, Ten, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy (1 Tm 2, 4). Nakazuje ci to Bóg Ojciec †, nakazuje ci 
to Bóg Syn †, nakazuje ci to Bóg Duch Święty †. Nakazuje ci to 
Majestat Chrystusa, Odwieczne Słowo Boże, które stało się cia-
łem †. Ten, który dla zbawienia naszego gatunku, zgubionego 
przez twoją zazdrość, uniżył samego siebie, stawszy się posłusz-
nym aż do śmierci (Flp 2, 8). Ten, który zbudował swój Kościół 
na skale i przyrzekł, że bramy piekielne nigdy go nie przemogą, 
Ten który w swoim Kościele pozostaje z nami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Nakazuje ci to święty 
znak Krzyża † i prawda wszystkich Tajemnic chrześcijańskiej 
wiary †. Nakazuje ci to Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża 
†, która od pierwszej chwili swojego Niepokalanego Poczęcia, 
swoją pokorą zmiażdżyła twoją pyszną głowę. Nakazuje ci to 
wiara świętych apostołów Piotra i Pawła † i wszystkich innych 
Apostołów †. Nakazuje ci to krew Męczenników i wstawiennic-
two wszystkich świętych †. 

Zaklinamy cię więc, smoku najgorszy i cały diabelski legio-
nie, przez Boga żywego †, przez Boga prawdziwego †, przez Boga 
świętego †, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne (J 3, 16) – przestań zwodzić ludzkie 
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stworzenia i wlewać w nie truciznę wiecznego potępienia, prze-
stań szkodzić Kościołowi i stawiać przeszkody na jego drodze. 
Odejdź, Szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, 
nieprzyjacielu zbawienia ludzkiego. Ustąp miejsca Chrystuso-
wi, w którym nie ma niczego z twoich dzieł, ustąp miejsca Ko-
ściołowi, jednemu, świętemu, powszechnemu i apostolskiemu, 
który został przez Chrystusa nabyty ceną Jego Krwi. Upokorz 
się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj słysząc jak wzywamy 
świętego i strasznego Imienia JEZUSA, którego obawia się pie-
kło, któremu poddane są Moce niebieskie, Władze i Panowania, 
Tego, którego wysławiają Cherubiny i Serafiny nieprzerwanie 
śpiewając: „Święty, święty, święty jest Pan, Bóg zastępów”.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy	się

Boże nieba i ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów,
Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże 

Męczenników, Boże Wyznawców, Boże Dziewic; Boże, któ-
ry masz moc dać życie po śmierci, odpoczynek po trudzie; 
gdyż nie istnieje inny Bóg oprócz Ciebie i nic prawdziwego 
nie może istnieć bez Ciebie, Stwórco nieba i ziemi, który jesteś 
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prawdziwym Królem, którego królestwo nie zna końca. Po-
kornie błagamy majestat Twojej chwały, abyś raczył nas uwol-
nić i zachować w zdrowiu, wyzwolonych z mocy, od zasadzek, 
kłamstw i złośliwości wszelkich duchów nieczystych. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Od zasadzek demona. Wybaw nas, Panie!
Udziel swemu Kościołowi bezpieczeństwa i wolności, by mógł 
Ci służyć, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył upokorzyć nieprzyjaciół świętego Kościoła. Ciebie 
prosimy, wysłuchaj nas!

(Należy pokropić wodą święconą miejsce, w którym się znajdujemy.)
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37. Kantyk Maryi (Magnificat)

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-55

Przymuszony w Imię Jezusa do wyznania prawdy, Lucyfer po-
wiedział mi pewnego dnia: „Nie zdajecie sobie sprawy... prosicie, 
prosicie…, ale nie zdajecie sobie sprawy z łask, które tracicie za-
pominając podziękować Pani za obronę, jaką roztacza ona nad 
kapłanami i nad rodzinami. Osłania ich swoim płaszczem… Nie 
zdajecie sobie sprawy”.

Zaleca się odmawiać Magnificat za każdym razem podczas 
modlitwy, by podziękować Panu za łaski, jakich nam udzielił.

Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
a święte jest Jego imię – 
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, 
co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. 
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Ujął się za sługą swoim, Izraelem. 
pomny na miłosierdzie swoje, 
jak przyobiecał naszym ojcom – 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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38. Modlitwa do dziewięciu chórów anielskich  
przez moc Bożej Krwi

Nasze czasy są czasami mocy anielskich. Nie należy wierzyć, że  
w walce, której musimy się podjąć biorą udział tylko demony: tak-
że dobrzy aniołowie wykazują w niej dużą aktywność. Specjalna 
funkcja aniołów z każdego z dziewięciu Chórów wskazana jest 
w poniższej modlitwie:

Płomienni Serafinowie, którzy przebywając w wiecznym 
ogniu miłości, zwracacie nieustannie swoje spojrzenia w pro-
mienie słońca sprawiedliwości, przez moc Bożej Krwi rozpalcie 
w naszych sercach święty ogień, który was trawi.

Oświeceni Cherubinowie, którzy dopuszczeni jesteście do Bo-
żych sekretów, rozproszcie mrok naszych dusz; a przez moc Bożej 
Krwi sprawcie, aby rozbłysła w naszych oczach ta  nadprzyrodzona 
światłość, która pozwala nam dobrze rozumieć prawdy zbawienia.

Wzniosłe i olśniewające pięknem Trony, na których wspie-
ra się Wszechmocny, którzy obwieszczacie jego polecenia niż-
szym aniołom, wyjednajcie dla nas, przez moc Bożej Krwi, 
pokój z Bogiem, z bliźnimi i z nami samymi.

Najwyższe Panowania, którzy cieszycie się władzą nad 
wszystkimi chórami anielskimi mającymi spełniać Boże pole-
cenia, królujcie nad naszym duchem i naszym sercem; a przez 
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moc Bożej Krwi pomóżcie nam poznawać i wiernie wypełniać 
Bożą wolę.

Niezwyciężone Moce, których misją jest usuwanie przeszkód 
i  oddalanie nieprzyjaciół sprzeciwiających się realizacji Bożych 
postanowień, brońcie nas przed napaścią demona, świata i ciała; 
a przez moc Bożej Krwi dajcie nam zwycięstwo w walce przeciw 
tym mocom zła.

Niebiańskie Władze, czuwające nad harmonią stworzenia 
materialnego, wy, których imię oznacza siłę, zlitujcie się nad 
naszą słabością; wyjednajcie nam, przez moc Bożej Krwi, by-
śmy z cierpliwością znosili całe zło tego świata.

Panujące Zwierzchności, książęta narodów, błagamy was, 
byście skutecznie czuwali nad naszą ojczyzną, tak by wypełniła 
ona plan Boga wobec niej. Kierujcie także naszymi duszami 
i  naszymi ciałami, a przez moc Bożej Krwi, raczcie sprawić, 
byśmy osiągnęli nasze wieczne przeznaczenie.

Szlachetni Archaniołowie, którzy pod dowództwem świętego Mi-
chała zachowujecie i bronicie święty Kościół, raczcie uwolnić nas od 
wewnętrznych i zewnętrznych nieprzyjaciół. Czuwajcie nad Ojcem 
Świętym i nad wszystkimi dziećmi niepokalanej Oblubienicy Chry-
stusa, a przez moc Bożej Krwi dajcie nam żyć i umrzeć w wierze, 
nadziei i miłości, abyśmy byli wiecznie zjednoczeni z Tym, który jest 
boską Głową Kościoła, z Jezusem Chrystusem, naszym Panem.

Święci Aniołowie, którzy z gorliwości o sprawy Boże do-
cieracie szybciej od błyskawicy wszędzie tam, gdzie sprawy 
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te wymagają obrony, brońcie Jego dzieł w naszych sercach, 
a  przez moc Bożej Krwi wyjednajcie nam łaskę wytrwania 
w czasie ostatecznego prześladowania. Amen.
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Na zakończenie

1. Nie powiedzieliśmy w tym miejscu nic na temat Ró-
żańca. Nie trzeba raczej przypominać tego, o czym 
wszyscy wiedzą – Najświętsza Maryja Panna przekaza-
ła, że z tej modlitwy płynie wiele niezmierzonych łask. 
W kontekście walki duchowej Różaniec stanowi potęż-
ną broń. Maryja posługuje się nim niczym łańcuchem 
w celu spętania demona, osłabienia jego diabelskiej 
mocy i uczynienia go absolutnie bezbronnym. Właśnie 
dlatego każdy dobrze odmówiony Różaniec jest decy-
dującym ciosem wymierzonym mocy złego, wtedy bo-
wiem część jego królestwa się rozpada.

2. Nigdy dość powtarzania, że nie istnieją lepsze czy gorsze 
formułki modlitewne. Tym, co czyni modlitwę skutecz-
ną jest wewnętrzna dyspozycja tego, kto ją odma-
wia: czystość serca, ufność Bogu, pokora,  wytrwałość, 
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 zawierzenie woli Bożej oraz pragnienie Bożej chwały, 
większe od samego pragnienia uwolnienia.

3. Modlitwa jest zawsze skuteczna, nawet jeśli nie zawsze 
dostrzegamy jej efekty. Modlitwa zanoszona z wiarą do 
tego stopnia przeszkadza demonowi, że zmuszony jest 
on do oddania pola walki i uwolnienia całych połaci 
Kościoła.

4. Autor prosi Pana, by napełnił swoim błogosławień-
stwem czytelników tej skromnej pracy i zapewniając 
ich o swoim oddaniu poleca się ich łaskawej modlitwie.
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Aneks I

Dla przecięcia diabelskich więzów

Każdy chrześcijanin może, na mocy swego chrztu,  
uwolnić się z pęt demona.

Jeśli ktokolwiek z was wszedł w jakikolwiek kontakt z okul-
tyzmem, ezoteryzmem, spirytyzmem, astrologią, czarami, ma-
gią, hipnozą, reiki, jogą, medytacją transcendentalną, New Age 
i wszelkiego rodzaju sektami (orientalistycznymi i innymi), czy 
też z tak zwanymi „pranoterapeutami”, tak zwanymi uzdrowicie-
lami, czy magnetyzerami, którzy uzdrawiają przez nakładanie rąk, 
magnetyczne pasy czy radiestezję (wahadełko); jeśli zasięgaliście 
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kiedykolwiek rady jasnowidzów (magów, wróżbitów, szejków, 
fetyszerów czy guru), kartomantów (którzy czytają w kartach), 
chiromantów (czytających w liniach dłoni) czy nekromantów 
(kontaktujących się z duchami zmarłych): wiedzcie,	że	zwraca-
liście	się	do	osób,	które	współpracują	z demonem	i	 że	w	ten	
sposób	daliście	Szatanowi	pewną	władze	nad	wami.

Jeśli ktokolwiek z was starał się sam poznać przyszłość (na-
wet poprzez zabawę kartami tarota czy horoskopy), jeśli no-
siliście jakieś maskotki, takie jak talizmany, amulety, znaki 
zodiaku, różnorodne bransoletki czy klejnoty; jeśli kiedykol-
wiek zajmowaliście się, lub ktoś w waszym imieniu zajmował 
się praktykami okultystycznymi, jeśli wypowiadaliście pewne 
formułki czy powtarzali tajemnicze słowa (na przykład man-
try), jeśli odwiedzaliście miejsca skażone przez czary, zbrodnie 
czy moralną deprawację, a tym bardziej jeśli sami kiedykolwiek 
zawieraliście jakiś pakt z Szatanem, zajmowali się magią, wzy-
wali zmarłych, itd.; rzucaliście uroki, wypowiadaliście klątwy 
czy bluźnierstwa, powinniście	przede	wszystkim	zdać	sobie	
sprawę,	że	ciężko	obraziliście	naszego	Ojca	w	niebie. (Dą-
żenie do zajęcia miejsca Boga jest bowiem sednem okultyzmu 
i czarów).
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W	wyczerpującej	spowiedzi	trzeba	prosić	Go	o	przebacze-
nie tych wszystkich momentów, gdy się zagubiliśmy i wszyst-
kich grzechów, do których ma On obrzydzenie28. Nawet jeśli te 
wszystkie wydarzenia miały miejsce dawno i nawet jeśli wtedy 
nie byliście świadomi, że Go obrażacie.

Następnie trzeba w	Imię	Jezusa, który jako jedyny uwalnia 
więźniów (Łk 4, 18), przeciąć	 diabelskie	 więzy	 zaciągnięte 
przez te praktyki.

JEŚLI NIE MOŻECIE ZNALEŹĆ ŻADNEGO KA-
PŁANA DYSPO ZYCYJNEGO CZY DYSPONOWANEGO 
DLA PRZECIĘCIA TYCH WIĘZÓW, TO WIEDZCIE, ŻE 
MOŻNA UCZYNIĆ TO SAMEMU, STOSUJĄC NASTĘ-
PUJACE RADY:

Po modlitwie i wezwaniu obrony przez Krew Jezusa,

1. Pozbywacie się, bez zwlekania, wszystkich przedmiotów 
o charakterze okultystycznym (pierścieni, medalików, 
pentagramów, pasków, znaków zodiaku, „błękitnych 
oczu”, podków, talizmanów, proszków, aromatów 

28 Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego 
syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by 
uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzy-
dliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Pwt 18, 10-12).



134

i  wschodnich kadzidełek, masek czy figurek bożków 
pogańskich, dzieł ezoterycznych, insygniów oznaczają-
cych przynależność do sekty, itp.). 

 Na tyle, na ile jest to możliwe, należy spalić wszystkie 
te przedmioty, tak jak święty Paweł zalecał chrześcija-
nom z Efezu (Dz 19, 19), skrapiając je święconą wodą 
i solą oraz wzywając	Imienia	Jezusa. Nie wystarczy za-
dowolić się wyrzuceniem tych rzeczy do śmieci czy do 
toalety. Pozostałe popioły czy niedające się spalić przed-
mioty powinny zostać wrzucone do bieżącej wody (rze-
ka, morze). W przypadkach, kiedy już pozbyliśmy się 
takich przedmiotów, nawet dłuższy czasu temu, trzeba 
i tak nadal modlić się o to, żeby Jezus uwolnił was od 
zaciągniętych więzów.

2. Na koniec, jeśli wasza sytuacja nie ulega poprawie lub 
nawet stale się pogarsza, może okazać się rzeczą ko-
nieczną zwrócenie się do kapłana, który zajmuje się 
egzorcyzmami.

 Następnie należy odmówić, przy najlepszej dyspozycji 
serca i jeśli to możliwe w Kościele przed Najświętszym 
Sakramentem, następujące modlitwy:
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Prolog Ewangelii według świętego Jana (J 1, 1-14):
Na	początku	było	Słowo,	a	Słowo	było	u	Boga,	i	Bogiem	

było	Słowo.	Ono	było	na	początku	u	Boga.	Wszystko	przez	

Nie	się	stało,	a	bez	Niego	nic	się	nie	stało,	co	się	stało.	W	Nim	

było	życie,	a	życie	było	światłością	ludzi,	a	światłość	w	ciem-

ności	świeci	i	ciemność	jej	nie	ogarnęła.	Pojawił	się	człowiek	

posłany	przez	Boga	–	Jan	mu	było	na	imię.	Przyszedł	on	na	

świadectwo,	aby	zaświadczyć	o	światłości,	by	wszyscy	uwie-

rzyli	 przez	 niego.	 Nie	 był	 on	 światłością,	 lecz	 [posłanym],	

aby	 zaświadczyć	 o	 światłości.	 Była	 światłość	 prawdziwa,	

która	oświeca	każdego	człowieka,	gdy	na	świat	przychodzi.	

Na	świecie	było	[Słowo],	a	świat	stał	się	przez	Nie,	lecz	świat	

Go	nie	poznał.	Przyszło	do	swojej	własności,	a	swoi	Go	nie	

przyjęli.	Wszystkim	tym	jednak,	którzy	Je	przyjęli,	dało	moc,	

aby	się	stali	dziećmi	Bożymi,	tym,	którzy	wierzą	w	imię	Jego	

–	którzy	ani	z	krwi,	ani	z	żądzy	ciała,	ani	z	woli	męża,	ale	

z	Boga	się	narodzili.	A	Słowo	stało	się	ciałem	i	zamieszkało	

wśród	nas.	I	oglądaliśmy	Jego	chwałę,	chwałę,	jaką	Jednoro-

dzony	otrzymuje	od	Ojca,	pełen	łaski	i	prawdy.

Niech przez te słowa Ewangelii zostaną zmazane wszystkie 
nasze grzechy i zniszczone wszelkie wpływy diabelskie.

Mój	Boże,	mój	Ojcze,	błagam	o	Twe	nieskończone	mi-
łosierdzie	i	proszę	Cię	pokornie	o	przebaczenie.	Uznaje,	że	
zgrzeszyłem	 przez	 niewiarę,	 przesądy	 i	 bałwochwalstwo,	
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gdyż	 oddawałem	 się	 praktykom,	 których	 nienawidzisz 
[w tym miejscu wyznajmy swoje grzechy]. 

Zobowiązuję się wyrzucić wszystkie przedmioty czy doku-
menty mające związek z tymi siłami ciemności, które jeszcze 
nas pętają.

Składam	u	stóp	Krzyża	Jezusowego	wszystkie	moce,	jakie	
zdobyłem	–	dziedzicznie	lub	na	drodze	inicjacji	–	i całkowi-
cie	się	ich	od	dnia	dzisiejszego	wyrzekam [tu należy je wy-
mienić]. Tak, ze	wszystkich	swoich	sił	wyrzekam	się	Szatana,	
jego	kuszenia	i	jego	dzieł	i	związuję	się	na	zawsze	z	Jezusem	
Chrystusem.	Zniszcz	te	wszystkie	moce,	jak	i wszystkie	wię-

zi	między	mną	a	Szatanem.	Zmiłuj	się	nade	mną	i	przebacz	
mi.	Proszę	Cię	w	Imię	Jezusa	o	unicestwienie	wszelkich	dia-
belskich	wpływów,	na	które	sam	się	naraziłem	i	o	wypędze-
nie	z	mojego	życia	–	i	z	mojej	rodziny	–	wszelkiego	demona,	
który	 mógłby	 tam	 wejść	 w	 wyniku	 moich	 złych	 działań.	
Oczyść	mnie	i	wyzwól	przez	Najdroższą	Krew	Twojego	Syna	
Jezusa	Chrystusa.

Panie,	Boże,	który	stworzyłeś	nas	wolnymi	i	który	po-
przez	swego	Syna,	Jezusa,	przywróciłeś	nam	naszą	wolność,	
Ty	sam	znasz	przyszłość	i	chcesz	dla	nas	przyszłości	wypeł-
nionej	twoją	łaską.	Prosimy	Cię	o	przebaczenie	za	te	wszyst-
kie	przypadki,	kiedy	staraliśmy	się	poznać	przyszłość	przy	
pomocy	innych	środków	niż	modlitwa	i	osobista	refleksja.	



137

Prosimy	 Cię	 o	 przebaczenie,	 zwłaszcza	 za	 wszystkie	 do-
browolne	kontakty	z	jasnowidzami,	prosimy	Cie,	abyś	ze-
chciał	uwolnić	nas	od	wszelkich	przeszkód	pochodzących	
z	wróżbiarstwa.	W	Imię	Jezusa,	przez	łaskę	mojego	chrztu,	
przejmuję	nad	wami	władzę,	 złe	duchy	 i	 zrywam	†	więzy	
diabelskie.	 Domagam	 się	 mojej	 pełnej	 wolności	 dziecka	
Bożego	i	rozkazuje	wam	†,	byście	mnie	natychmiast	opu-
ściły.	 W	 Imię	 Jezusa,	 zrywam	 więc	 †	 istniejące	 w  moim	
przypadku,	w	przypadku	mojej	rodziny	i	moich	bliskich,	
wszelkie	 okultystyczne	 więzy	 związane	 z	 wróżbiarstwem	

i	 rzucaniem	 uroków,	 pochodzące	 od	 jakichkolwiek	 osób,	
które	 kiedykolwiek	 przepowiadały	 nam	 przyszłość,	 jak	
i z wszelkiego	jasnowidzenia,	które	mogłoby	odnosić	się	do	
nas	bez	naszej	wiedzy.

W	Imię	Jezusa,	naszego	Jedynego	Zbawiciela,	zrywam	†	

jakiekolwiek	więzy	zauroczenia,	magii,	klątwy	czy	zazdro-

ści,	 których	 ofiarami	 mogli	 być	 moi	 rodzice,	 moje	 dzieci	
albo	ja	sam.

Na	koniec,	przez	Najdroższą	Krew	Jezusa,	opieczętowuję	
†	wszystkie	drzwi,	które	mogły	zostać	otwarte	w	moim	ży-
ciu	lub	moim	ciele	na	wpływy	demona.
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Przykłady nakazywania, wypowiadane w zależności od 
okoliczności:

Duchu [wymienić po kolei czego: nazwa okultystycznej na-
uki, sekty, maga, bóstwa czy demona, do którego się zwracali-
śmy], w	zwycięskie	Imię	†	Jezusa	Chrystusa,	który	przyjął	
ciało	z	Dziewicy	Maryi,	wyrzekam	się	ciebie.

Duchu	[wymienić ponownie: nazwę okultystycznej nauki, 
sekty, podejrzanej osoby, bóstwa czy demona, do którego się 
zwracaliśmy],	w	Imię	Pana	Jezusa	Chrystusa,	który	został	za-
bity	 i	zmartwychwstał	dla	nas,	związuję	cie	u	stóp	Krzyża	
i wypędzam	cię	†	na	zawsze	do	piekła.

Poprzez	 moc	 mojego	 chrztu,	 łaskę	 mojego	 bierzmowa-
nia29,	 w	 Imię	 Jezusa,	 zrywam	 †	 wszelkie	 więzy	 uroku,	 za-

ślepienia	 i	uzależnienia	związane	z	N.	 [lub ze mną], które	
pochodzić	mogą	od	[tej czy innej osoby] lub	z	[tej czy innej 
praktyki].

W odniesieniu do przedmiotów:

W	Imię	Jezusa,	zrywam	†	wszelkie	magiczne	więzy	z	tym	
przedmiotem,	(prezentem, ubraniem, bielizną, telefonem, itd.)

29  Kapłani dorzucą w tym miejscu: Poprzez moją władzę kapłańską, nałoże-
nie rąk, które codziennie dotykają Najdroższego Ciała Naszego Pana.
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W odniesieniu do miejsc:

W	Imię	Jezusa,	niech	zostanie	wypędzony	i	oddali	się	na	
zawsze	†	z	tego	domu	[albo z tego miejsca] wszelki	zły	duch,	
który	go	nęka	(złe samopoczucie, nieustanne kłótnie, hałasy, 
spadające przedmioty czy inne dziwne zjawiska).

(Następnie skrapia się miejsce wodą święconą)

3. Na zakończenie konieczną rzeczą jest zamknięcie	drzwi,	
poprzez opieczętowanie ich Krwią Chrystusa. Czyniąc 
znak krzyża wodą święconą, trzeba powiedzieć z wiarą:

„Niech Krwią Jezusa Chrystusa zostanie opieczętowane 
każde miejsce, które zostało odzyskane!”

4. Należy także w dalszym ciągu z	wielką	wiarą korzystać 
z sakramentaliów: wody święconej, soli, oleju i kadzidła 
liturgicznie egzorcyzmowanych (nie chodzi o byle jakie 
kadzidło), poświęconych świec, krzyża, świętych meda-
lików i obrazków.
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Podsumowanie

1. Dobra spowiedź generalna z następującymi po sobie re-
gularnymi spowiedziami;

2. Powrót do intensywnego życia modlitewnego i życia 
sakramentalnego;

3. Przebaczenie tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili 
i porzucenie uraz;

To wszystko pozwoli nam usunąć przeszkody i ułatwić nasze 
uwolnienie. Aż do całkowitego ustąpienia objawów należy kon-
tynuować modlitwy o uwolnienie.

Bóg dopuszcza nasze błędy, nasze grzechy i ich bolesne kon-
sekwencje tylko po to, byśmy do Niego wrócili i jeszcze bar-
dziej Go kochali.

Z tego powodu najczęściej potrzebujemy nie egzorcyzmu, 
ale szczerego powrotu do naszego Ojca w niebie, powrotu ce-
chującego się głębokim nawróceniem serca.
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Aneks II

Modlitwa  
o uzdrowienie międzypokoleniowe

Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy.
(Lm 5, 7)
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„Przez	jednego	człowieka	grzech	wszedł	na	świat,	a	przez	
grzech	śmierć” pisał święty Paweł (Rz 5, 12). Skutki grzechu 
pierworodnego (niewiedza, pożądanie, skłonność do zła, osła-
bienie ludzkiej natury) przekazywane ludzkiej naturze, po-
zwalają nam zrozumieć w jaki sposób cała rodzina może być 
obciążona dziedzictwem poprzedzających ją pokoleń.

Nikt nie przychodzi na świat nie będąc jednocześnie obar-
czonym przez dziedzictwo, z którego rzadko zdaje sobie sprawę. 
W o wiele większej liczbie przypadków niż powszechnie się są-
dzi, okazja którą wykorzystuje demon dla dręczenia (obrażania, 
posiadania, a nawet opętania) jakiejś osoby od czasów jej dzie-
ciństwa, bierze się z grzechów i przewinień jej rodziców. Pismo 
święte wielokrotnie powtarza: „Ojcowie	jedli	cierpkie	jagody,	
a	synom	zdrętwiały	zęby” (Jr 31, 29).

Jeśli w Bożej perspektywie chodzi o ostateczne zbawienie 
całego człowieka i wszystkich ludzi, to nie bez znaczenia jest 
zabezpieczenie się przeciw wpływowi, który demon mógł zy-
skać na całą naszą rodzinę, wpływowi, który odziedziczyliśmy 
i który możemy w dalszym ciągu przekazywać. Możemy tego 
dokonać prosząc Boga o zaopiekowanie się linią genealogiczną 
naszej rodziny. W celu uzdrowienia naszego drzewa genealo-
gicznego i zatrzymania przekazywania szkodliwych wpływów, 
a  nawet klątw, które dosięgnąć mogą także krewnych z linii 
bocznych, należy prosić Pana o przebaczenie tym, którzy zgrze-
szyli, a przez naszą modlitwę wyrzeczenia i powołanie się na 
Krew Jezusa, przeciąć te więzy, które leżą u źródła całego zła.

W jaki sposób?
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1. Błagając naszego Pana, by obmył w swojej Krwi, to wszystko, 
co mogło Go w nich obrazić.

2. Zamawiając, w tej perspektywie, odprawianie mszy za tych 
spośród naszych przodków, którzy tego potrzebują. 

 W świetle 4 przykazania: Czcij	ojca	twego	i	matkę	twoją,	abyś	
długo	żył	na	ziemi,	którą	Pan,	Bóg	twój,	da	tobie (Wj 20, 
12), zaleca się praktykę gregorianki	genealogicznej	–	codzien-
nie odprawia się Mszę św. w intencji każdego z naszych bez-
pośrednich przodków w ramach 4 pokoleń: (2+4+8+16=30). 
Praktyka ta może poza tym stanowić wielki akt miłości wobec 
naszych potomków.

3. Starając się im z głębi serca przebaczyć.

4. Prosząc naszych przodków zmarłych w stanie łaski, aby się za 
nas modlili.

5.	W	celu	większej	skuteczności	powinniśmy	starać	się	uświa-
domić	sobie	wszystkie	zranienia,	błędy,	niedostatki	i	nega-
tywne	wpływy,	które	mogły	się	im	przydarzyć.	W	ten	sposób	
określamy	jak	najszerszy	cel	naszej	modlitwy	i	oczyszczamy	
pamięć	rodzinną	z różnych	ukrytych	spraw	-	„rzeczy	niewy-
powiedzianych”,	które	często	znajdują	się	u	źródła	blokad	
i	międzypokoleniowych	relacji	o	charakterze	psychologicz-
nym,	przybierających	często	formy	patologiczne.	Taki	jest	
cel	modlitwy	uwolnienia,	jaka	potem	następuje	i	którą	każ-
dy	może	zgodnie	ze	swoją	wolą	wypowiedzieć.	

6. Jeśli wiemy, na podstawie pewnego źródła (lub jeżeli mamy 
uzasadnione przypuszczenie), że mogły zostać popełnione 
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poważne przewinienia opisane poniżej, należy poprosić ka-
płana o zastosowanie specjalnej modlitwy, w której sami od-
mówimy egzorcyzm Leona XIII.

7. Zalecana jest dobra spowiedź ze swoich grzechów i win 
osobistych.

8. Na koniec trzeba pamiętać o tym, że należy brać pod uwagę 
nie tyle aspekt Bożej sprawiedliwości, ciążącej na potom-
stwie grzeszników, co Jego nieskończone miłosierdzie umoż-
liwiające zbawienie dusz naszych przodków, które mogą 
tego bardzo potrzebować. Na mocy tajemniczego zrządzenia 
Opatrzności, choroba i różnorodne zaburzenia jakie musi-
my cierpieć, są czasami jedynym sposobem, aby mogli oni 
przypomnieć się naszej miłości.

UWAGA:

Najbardziej potrzebna dyspozycja w tym przypadku polega 
na przebaczeniu tym wszystkim, którzy mogli nas skrzywdzić 
w codziennym życiu, jak i naszym rodzicom, jeśli jest taka po-
trzeba. W ten sposób, na tyle, na ile jest to od nas zależne, zosta-
nie przywrócona harmonia w naszym drzewie genealogicznym, 
a poprzez miłość unicestwione zostaną diabelskie wpływy na na-
szą rodzinę i nasze potomstwo.
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Moje	drzewo	genealogiczne

Moi  
rodzice

Moi  
dziadkowie

Moi  
pradziadkowie

Moi  
prapradziadkowie

2 + 4 + 8 + 16



148

†
W Imię Ojca

I Syna
I Ducha Świętego

Amen.

V. Nie pamiętaj, Panie, naszych grzechów.
R. Ani grzechów naszych ojców.
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Modlitwa proroka Barucha
Ba 3, 1-8

Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch 
zgnębiony woła do Ciebie. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponie-
waż zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki, a my nic nie 
znaczymy. Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modli-
twy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Cie-
bie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły 
do nas te nieszczęścia. Nie pamiętaj o grzechach przodków na-
szych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. Tak, boś 
Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie! Dlate-
go bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali 
imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, 
ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość 
przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wy-
gnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo 
i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili 
od Pana, Boga naszego.

Ojcze nasz

Niech Duch Święty zstąpi na mnie i da mi dyspozycję do 
przebaczenia wszelkiego zła, jakie pochodzi od mojej rodziny, 
aby uzyskała ona Boże przebaczenie i całkowite uzdrowienie.
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Na początku błagam naszego Ojca w niebie, aby zechciał mi 
przebaczyć wszystkie moje grzechy, wszystkie moje przewinie-
nia, ale też wszystkie błędy, które mogły Go obrazić. Żałuję ich 
z głębi serca i wyrzekam się ich ze wszystkich sił.

W swoim własnym imieniu i w imieniu mojej bliskiej i dal-
szej rodziny, ale przede wszystkim w imieniu moich bezpośred-
nich przodków, wyrzekam się Szatana i jego pokus, świata, zła 
i grzechu. Wyrzekam się oczywiście, wszelkich form przesądów, 
wszelkich praktyk okultystycznych i „darów”, które mogłyby 
z nich pochodzić. Błagam też Boga miłosiernego, aby zlitował 
się nade mną, nad moimi przodkami i moim potomstwem.

W pierwszym rzędzie chcę z głębi serca przebaczyć tym 
wszystkim, którzy wyrządzili mi krzywdę; chce wykorzenić ze 
swego serca jakiekolwiek poczucie rozgoryczenia, chęć zemsty, 
złość czy pogardę. A jeśli przypomnę sobie, że mam komuś 
coś do zarzucenia, przebaczę mu i będę mu błogosławił. Nie 
chcę chować najmniejszego nawet śladu urazy wobec mojego 
ojca i matki, jeśli coś takiego czynią, czy uczynili w przeszłości. 
Przebaczam im całkowicie to, o czym pamiętam. Niech będzie 
uwielbiony Bóg poprzez przeżyte cierpienia, a wszystko co do-
tyczy mojego ojca i mojej matki niech napełnia pokojem moje 
serce.

Mój Boże, nasz Pan nauczył nas jak zwracać się do Ciebie: 
Przebacz	nam	nasze	winy,	jak	i	my	przebaczamy	tym,	któ-

rzy	przeciw	nam	zawinili	(Mt 6, 12), rozjaśnij swoje Oblicze 
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nad wszystkimi moimi przodkami i w swoim wielkim miłosier-
dziu przebacz im błędy, jakie popełnili. Proszę Cię o to przez 
tego samego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Zba-
wiciela, który będąc Bogiem z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego przez wieki wieków. Amen.

Błagam	 teraz	 Pana	 Jezusa,	 by	 zechciał	 oczyścić	 swoją	
Najdroższą	Krwią	wszystkie	pokolenia	mojej	rodziny,	które	
tego	potrzebują:

1. Jeśli stało się tak, że niektórzy z moich przodków odda-
wali się okultyzmowi,	spirytyzmowi,	magii lub jakiejkolwiek 
formie przepowiadania	 przeszłości, czy też należeli do ja-
kiejś satanistycznej czy potępionej przez Kościół sekty, zwłasz-
cza do masonerii, zechciej, Panie, w swej wielkiej dobroci 
im wybaczyć.

W Imię Jezusa i na mocy mojego świętego chrztu, wyrze-
kam się i kategorycznie przeciwstawiam tym knowaniom. Pro-
szę Cię, Ojcze, abyś przeciął tę diabelską władzę, która może 
ciążyć nad moją rodziną w wyniku tych wszystkich praktyk. 
Niech zostanie unicestwione wszelkie rzucanie uroków, czary 
czy diabelskie pożądania, jak i wszystkie klątwy, czary i dzie-
dziczne choroby, tak znane jak i nieznane. Przeciwstawiam się 
także wszelkim szatańskim paktom i duchowym powiązaniom 
z siłami zła, a przede wszystkim z masonerią. Zechciej, Panie, 
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przerwać ten łańcuch wszystkich więzów o diabelskim charak-
terze, przekazywany przez moich przodków, moich współcze-
snych i moje potomstwo.

Wyrzekam się tych wszelkich sposobów, przez które Szatan 
mógł przejąć władzę nad kimkolwiek z mojej rodziny i proszę 
Cie, Panie Jezu, o rozerwanie tych łańcuchów i umysłowych 
pęt, jakie te wszystkie szatańskie działania mogły nałożyć na 
moich przodków i całą moją rodzinę. Spraw, aby zniknęły ze 
mnie i z mojego potomstwa wszystkie konsekwencje będące 
skutkiem kontaktów z naukami czy sektami okultystycznymi. 
Składam u Twych stóp, Panie, to wszystko, co moi przodkowie 
mogli dać demonowi. Za Twoim pozwoleniem odbieram dziś 
obszary oddane Szatanowi i przekazuję je pod Twoje panowa-
nie. Spraw, Panie, aby członkowie mojej rodziny poszukiwali 
od tej pory tylko Twojej świętej woli.

Pozwól, aby wody mojego chrztu spłynęły na przeszłe po-
kolenia mojego drzewa genealogicznego. A Ty, Ojcze z nieba, 
spraw, by Krew Jezusa, która oczyszcza i daje życie, zrosiła, 
przeniknęła i okryła każde z tych pokoleń, pierwsze, drugie, 
trzecie, czwarte i piąte, aż do samego początku. Tak, Ojcze, po-
zwól, aby Krew Twego Umiłowanego Syna spłynęła z Krzyża na 
wszystkich moich przodków, przez wszystkie pokolenia, które 
jej potrzebują, dotykając, uzdrawiając i oczyszczając wszystkich.

W tej godzinie stawiam Krzyż Jezusa Chrystusa w sobie i we 
wszystkich pokoleniach, które mnie poprzedziły, aby był on 
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tym miejscem, w którym kończą się negatywne i obciążające 
mnie wpływy, które nadal jeszcze działają przeciwko mnie, we 
mnie lub przeze mnie, bo Ty powiedziałeś: To	jest	moja	Krew	

Przymierza,	która	za	wielu	będzie	wylana	na	odpuszczenie	

grzechów (Mt 26, 28).

2. Przez święte Imię Jezusa, odrzucam wszystko, co mogło 
być nieuporządkowane	i	nieszczęśliwe	w	małżeństwach mo-
jej rodziny. Odrzucam wszelki brak miłości, wszystkie naciski 
jakie mogli wywierać na siebie jeden bądź drugi z małżonków, 
a nawet ich rodzice. Oddal, Panie, wszelką nienawiść, wszelkie 
pragnienie śmierci, wszelką złą intencję obecną w związkach 
mojej rodziny. Unicestwij także wszelkie konsekwencje prze-
mocy, zemsty, wszelkie urazy i wszelkie negatywne zachowania. 
Połóż kres wszelkim zakłóceniom, które mogły pogorszyć do-
bre relacje, wszelkim formom negatywnych relacji w rodzinie 
i zatwardziałości serca. Niech przez Twoje święte Imię zostaną 
unicestwione wszystkie smutki, będące owocami nieszczęśli-
wych małżeństw. Przebacz w końcu, Ojcze, moim przodkom te 
wszystkie zachowania, które mogły zhańbić święty sakrament 
małżeństwa: niewierności, zdrady czy rozwody.

Spraw, aby dzisiaj moja rodzina budowała jedynie związki 
oparte na prawdziwej harmonii, w miłości do Ciebie, we wza-
jemnej lojalności, wierności i miłości.
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3. Proszę Cię teraz, Panie, o oczyszczenie drzewa mojej ro-
dziny od wszystkich	zranień,	których	ofiarami	mogłyby	być	
dzieci: poronień, aborcji, niechcianych, czy pozamałżeńskich 
ciąż, niezaakceptowanych dzieci. Wyrzekam się tego wszystkie-
go, co sprzeciwia się wartościom życia; mówię „nie” wszystkim 
nieszczęśliwym konsekwencjom niechcianych ciąż. Na koniec 
odrzucam wszystkie akty, które mogłyby zranić dzieci fizycznie 
albo moralnie: środki antykoncepcyjne, zapłodnienie in vitro, 
porzucenie, oddanie, nadużycie władzy rodzicielskiej.

Panie Jezu Chryste, proszę Cie dzisiaj o wybaczenie wszel-
kiego zła jakie moi przodkowie mogli wyrządzić swoim dzie-
ciom. Zechciej uzdrowić te wszystkie zranienia i położyć kres 
tym wszystkim złym przykładom.

Nasz Ojcze w niebie, spraw, aby wszystkie małżeństwa 
w mojej rodzinie żyły zgodnie z twoim świętym prawem, sza-
nowały swoje dzieci, kochały je i wychowywały w taki sposób, 
aby Tobie oddać należną Ci chwałę.

4. Ponownie korzę się przed Tobą, Panie, klękając z ciężarem 
grzechów moich przodków: powierzam Ci je, abyś im zaradził 
i uzdrowił głębokie blizny wyryte przez grzech	nieczystości.

Odrzucam te wszystkie sytuacje i postawy, które mogły zra-
nić skromność: przemoc, nierząd, cudzołóstwo, kazirodztwo, 
perwersje czy nadużycia seksualne. Wyrzekam się także wszel-
kich form brutalności, masochizmu, sadyzmu, nimfomanii, 



155

rozwiązłości, prostytucji, jeśli kiedykolwiek były obecne w mo-
jej rodzinie. Sprzeciwiam się, na koniec, wszelkiej agresji w tej 
materii, wszelkiego nieuporządkowania ludzkiego serca, wszel-
kich niepoprawnych nawyków i dewiacyjnych zachowań.

Panie, w Twoje święte Imię, nakaż wszystkim demonom, 
które związane są z tymi formami nieczystości, przede wszyst-
kim Asmodeuszowi, aby natychmiast odeszły. Niech miecz 
Ducha Świętego przetnie okowy diabelskich więzów. Błagam 
Cię, o dobry Boże, o oczyszczenie wszystkich tego typu relacji 
i o uzdrowienie z tych dewiacyjnych zachowań całego mojego 
drzewa genealogicznego.

5. Niech Twoja Najdroższa Krew uzdrowi także wszystkie 
choroby	 umysłowe, które mogły pozostawić ślady w moich 
genach; wszelkie nienormalne zachowania u osób z mojej ro-
dziny; wszelkiego	rodzaju	nieuporządkowanie	osobowości, 
kompleksy, wady, zablokowania czy aspołeczne zachowania, fo-
bie; także wszelkie formy autodestrukcji i złe nawyki (hazard, 
narkotyki, alkohol, itd.).

Zechciej, o Panie, wszystko zanurzyć w swoim przebaczeniu 
i swoim pokoju, oraz wylać na całą moją rodzinę zdrowie ducho-
we i cielesne, radość, trzeźwość myślenia, równowagę i uśmiech.

6. W podobny sposób przeciwstawiam się wszelkiego rodza-
ju dolegliwościom fizycznym, które mogły zostać mi przekazane 
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na drodze atawizmu czy dziedziczenia. Błagam naszego Pana 
o uzdrowienie całej mojej rodziny. Niech miecz Ducha Święte-
go przetnie wszystkie pętające mnie więzy ze wszystkimi moż-
liwymi chorobami moich przodków, niezależnie od tego jakich 
organów cielesnych one dotyczą. Niech Pan nie pozwoli, by 
konsekwencje tych chorób przechodziły na następne pokolenia.

7. Chciałbym także postawić tamę wszelkiej przemocy, jakiej 
mogli dopuścić się moi przodkowie: jeśli dopuścili się zabój-
stwa, torturowania, więzienia, korumpowania, wykorzystywa-
nia czy kradzieży; oszustwa, okrutnych czynów czy szantażu. 
Niech dziś nastanie kres wszystkim takim formom przemocy. 
Mój Boże, w Imię Jezusa, Twojego Umiłowanego Syna,  zechciej 
zniszczyć wszelkie pozostałości zazdrości, zemsty, gniewu, bru-
talności czy niegodziwości. Niezależnie od tego czy moi przod-
kowie byli ich sprawcami, czy ofiarami.

8. Mocą Ducha Świętego kładę także kres wszelkiego ro-
dzaju antypatiom zakorzenionym w mojej rodzinie, żywionym 
wobec innych, wobec niej samej czy wobec Boga, w tym także 
nienawiści rasowej, fanatyzmowi religijnemu czy sporom poli-
tycznym. Zechciej przebaczyć, Ojcze, jeśli przypadki takie mia-
ły miejsce w mojej rodzinie i zechciej odbudować moje drzewo 
genealogiczne z mężczyzn i kobiet napełnionych miłością.
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9. Wstawiam się w tym momencie w szczególny sposób za 
te osoby z mojej rodziny, które zmarły	 przedwcześnie, lub 
które nie były wystarczająco kochane; te, których nie opłaki-
wano, lub których nie pochowano w godny sposób i których 
pogrzeb pozbawiony był chrześcijańskich wyrazów miłości. 
Modlę się także za tych, którzy doświadczyli przedłużającej się 
agonii, lub straszliwego końca życia, w szczególności za tych, 
którym skradziono życie i śmierć poprzez jakakolwiek formę 
eutanazji, jak i za tych, którzy zmarli w wyniku nagłej śmier-
ci – zabójstwa, otrucia, spalenia, zasztyletowania, powieszenia 
czy uduszenia, w wyniku postrzału, eksplozji, wybuchu bom-
by czy na wojnie. Przedstawiam Ci także, o mój Ojcze, tych 
moich przodków, którzy zmarli w niewyjaśniony, tajemniczy 
sposób, oraz tych, którzy popełnili samobójstwo30.

Spraw, aby z tą chwilą ustało przekazywanie jakiejkolwiek 
skłonności do nienaturalnej czy okrutnej śmierci. Udziel nam 
tego, dobry Boże, aby od tej chwili wszyscy umierali z chrześci-
jańską pogodą ducha, miłością najbliższych, skruchą za grzechy 
i w pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa.

10. Spraw, Panie, abyśmy byli naprawdę zjednoczoną rodzi-
ną. Zniszcz definitywnie to wszystko, co w pokoleniach mojej 
rodziny mogło być powodem nieporozumień. Przerwij, mocą 
swego najwyższego autorytetu, wszelkie rodzinne czy religijne 
30  Jeśli wiemy, że tego rodzaju dramat miał miejsce, nie możemy zaniedbać 

zamówienia mszy świętej w ich intencji.
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spory. Powstrzymaj wszystko, co mogło doprowadzić do porzu-
cenia rodziny, dzieci, czy rodziców. Przeciwstawiam się także 
tym wszystkim, którzy opuszczają rodzinę z racji małżeństwa 
czy przystąpienia do jakiejś sekty. Zniszcz, Panie, wszelką ten-
dencję do izolowana się, samotności i ucieczki. 

Niech Twe Serce, które przebacza, otoczy swoją miłością całe 
moje drzewo genealogiczne i przywróci jego jedność. Niech 
w Tobie wszyscy moi przodkowie odnajdą harmonię i miłość.

11. Przedstawiam Ci także, mój Boże, tych wszystkich, którzy 
musieli zaznać niesprawiedliwości	i	niewymownych cierpień. 
 
Niech Najdroższa Krew Twego Syna opieczętuje genealogiczne 
kanały będące nośnikami konsekwencji deprawacji, zniewole-
nia, niesłusznego uwięzienia, ubóstwa, przestępstwa czy jakiego-
kolwiek ucisku. Wyrównaj wszelką niesprawiedliwość społeczną 
i polityczną, wylecz rany wszelkiego odrzucenia na tle rasowym 
czy społecznym. Przetnij wszystkie więzy przemocy, nienawiści 
czy odrzucenia; uzdrów wszystkie cierpienia niezależnie od tego, 
czym były spowodowane: zimnem, gorącem, głodem, osamot-
nieniem, zdradą, zniesławieniem czy czymkolwiek innym.

Ojcze, spraw, aby namaszczenie twoim Duchem Świętym 
rozciągnęło się na wszystkie nieszczęśliwe sytuacje, jakich mogli 
doznać moi przodkowie i usuń ich bolesne wspomnienia oraz 
zgubne konsekwencje. Przebacz tym wszystkim osobom, które 
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mogły być tego przyczyną i spraw, aby cała moja rodzina cieszy-
ła się zdrowiem, sprawiedliwością i radością.

12. Przeciwstawiam się teraz bałwochwalstwu pod wszelki-
mi jego postaciami. Przetnij, Panie wszystkie przywiązania, które 
wiążą mnie z przypadkami bałwochwalstwa, jakie miało miejsce 
w przeszłości. Tak, odrzucam „bożki”, którymi mogły być pie-
niądze, zaszczyty, tytuły, uroda, władza, dom, biżuteria, osoby, 
nieruchomości, zwierzęta i wszystko, cokolwiek posiadamy.

Przebacz, Ojcze to wszystko i spraw, by cała moja  rodzina 
z  jej poprzednimi pokoleniami kierowała się tylko jednym 
 wyborem, jaki ja dzisiaj dokonuję: służyć Bogu, Bogu żywemu 
i prawdziwemu.

13. Kładę także tamę wszystkim negatywnym skutkom ob-
ciążającym moje dziedzictwo, których źródłem mogła być od-
mienność i	różnice. Przetnij, Panie, przekaz tych zranień, które 
mogły pochodzić z różnorodności języków, kultur, ras czy róż-
norodnych kompleksów. Połóż kres wszelkiemu fałszywemu 
wstydowi wywołanemu przez naturalne defekty, zniekształce-
nie fizyczne, nienormalne czy opóźnione w rozwoju dzieci.

Ojcze, proszę Cię, przetnij wszystko, co mogło zostać prze-
kazane przez pokolenia przez te wszystkie czy jeszcze inne 
odmienności i różnice. Przebacz wszystkim, którzy byli tego 
przyczyną, lub tym, którzy je źle przeżywali. Niech Twoja nie-
skończona miłość przeniknie całą linię poprzedzających mnie 
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pokoleń, wypełnij ją, uzdrów całkowicie od tych nieszczęść. 
Dzięki Ci za to.

14. Teraz odrzucam przekazywanie wszelkiego typu zakłó-
ceń	 w	 komunikacji:	 niedomówienia,	 niezrozumienie, upór, 
ale także wady wymowy, zwłaszcza jąkanie. Przeciwstawiam się 
szczególnie grzechom języka, które obarczone są poważnymi 
konsekwencjami: bluźnierstwom, złośliwościom, kłamstwom; 
przeciwstawiam się z całych sił obrażaniu słownemu a przede 
wszystkim wszelkim klątwom	i	przekleństwom, które w prze-
szłości mogły być wygłaszane przez członków mojej rodziny.

Przebacz, o nasz Ojcze, uzdrów nasz język i nie pozwól, 
abyśmy dłużej musieli znosić konsekwencje tych poważnych 
grzechów.

15. Stawiam także zaporę dla wszystkich chorobliwych	sta-
nów	ducha,	każdego rodzaju głębokiemu złemu	samopoczu-
ciu, wywołanemu przez poczucie niegodności, bezużyteczności 
czy smutek nie do powstrzymania. Uzdrów, mój Boże, serca 
złamane samotnością czy rozpaczą. Przetnij wszelkie korzenie 
depresji, emocjonalnej i paraliżującej traumy. Mówię „nie” 
wszelkiemu sprzeciwianiu się z zasady, wszelkiemu rozgorycze-
niu, wszelkim urazom i wszelkiemu odrzucaniu przebaczenia.
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16. Panie, jeśli w jakimś stopniu moja rodzina czy niektórzy 
spośród jej członków byli w jakikolwiek sposób (za swego życia 
czy po swojej śmierci) przedmiotem zazdrości,	bluźnierstwa,	
przeklinania	 czy	 klątwy, w swej wielkiej dobroci zechciej 
zniszczyć wszystkie pozostałości i negatywne skutki odziedzi-
czone po tych klątwach czy wyklinaniach.

W NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUSA wyrzekam się tych 
wszystkich dróg, dzięki którym zło mogło działać swobodnie 
w mojej rodzinie, tych wszystkich odziedziczonych negatywów, 
tych wszystkich braków miłości, mających miejsce tak teraz, jak 
i w przeszłości.

Błagam Cię, Najświętszy Ojcze o uwolnienie moich bezpo-
średnich i dalszych przodków od ich wszystkich przewinień. 
Zechciej przebaczyć im ich wszystkie grzechy, aby znaleźli łaskę 
w Twoich oczach i aby zostały odcięte wszystkie złe korzenie, 
skruszone wszystkie okowy i zniszczone wszystkie szkodliwe 
konsekwencje, które obciążają mnie i moich bliskich. Niech 
Krew Jezusa obmyje wszystkie poprzedzające mnie pokolenia 
i je oczyści. Niech Duch Święty, Duch Miłości, uzdrowi zra-
nienia w rodzinie, które się jeszcze nie zabliźniły. Niech moi 
przodkowie, którzy stoją teraz przed Bogiem, wstawiają się za 
tych, którzy najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Proszę 
Cię o to, Panie, w ich imieniu, w moim własnym i w imieniu 
mojego potomstwa: przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 
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Panny, przez wstawiennictwo świętego Józefa i przez Twego 
Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i na-
szego Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech Krew Jezusa
opieczętuje każdy skrawek terenu, który został odzyskany!

(należy pokropić święconą wodą miejsce, w którym się znajdujemy)

„Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 
który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwar-
tego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 

Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”

(Wj 20, 5-6; Pwt 5, 9-10)
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