
                    Modlitwy do odmawiania przez Rycerstwo           str.1 
Św. Michała Archanioła 

(te modlitwy może odmawiać każdy wierny chrześcijanin) 

Tą modlitwę odmawiamy stojąc z poświęconym krzyżem :  

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami.  
W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam 
grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! 
Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy 
uczynić! 
Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała 
Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych.  
Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!  
Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki 
szatana i złych duchów.  
Dlatego w imię + Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe 
duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła! 

W imię + Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, 
                           powtarzać: ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych, 
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia, 

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, 
znajomych, przyjaciół i sąsiadów! 

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi! 
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! 
Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na 
chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i 
jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego! 

Chcemy wypełniać. Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą Wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli 
mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim! 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa 
i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! Nasi Aniołowie Stróżowie i 
święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i 
przy śmierci. Amen. 
                                       ( przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 - do prywatnego odmawiania  



 

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem                                                                                                                   str.2 

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny  

i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą  

Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim  

poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się  

zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. 

Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą,  

wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas  

oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, 

 Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie  

nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i  

nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu  

szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem  

"Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad  

światem. Amen.  

                                                                                                                                                           Zofia Sobieraj 

 

( Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93 ) 

 

 

Modlitwa Zofii Tajber 

W imię Boga + w Trójcy Jedynego przez zasługi i moc wszystkich Chórów Anielskich: Serafinów, Cherubinów, 

 Tronów, Panowań, Mocarstw, Władz, Zwierzchności, Archaniołów i Aniołów Stróżów - rozkazujemy wam  

przeklęte duchy nieczyste: pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaństwa, lenistwa, kłamstwa,  

bogobójstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszego złego - idźcie precz na samo dno piekła i  

pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi i nam budować Jego Mistycznego  

Ciała tu, na ziemi. Amen. 

( Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 04.03.1998 r. nr 192/K/98 )  

 

O Matce Zofii Pauli Tajber, kandydatce na ołtarze, przeczytasz  tutaj: 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/ . 

 

-www.ktozjakbog.religia.net 

 

 

 

Powyższe modlitwy zamieszczone są w modlitewniku Ks. Mariana Polaka CSMA  

                                                  

                                                                                   

                                                                               „WALCZMY Z SZATANEM” >>> 

 

 

 

 

 

Każdy ochrzczony w stanie łaski może odmawiać te modlitwy, aby wzmocnić siebie i Kościół św. 

Posługujmy się często wodą święconą lub egzorcyzmowaną, te sakramentalia są ważne w obronie przed złem.  

 

      

 

                                                                                                                       wydruk: www.prorocykatolik.pl 

 

 

 

 


