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    Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i 

proszę za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy 

Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich 

Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił 

ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. 

Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi 

przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na 

Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas 

Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. 

    Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, 

aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na 

polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże 

Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde 

ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody 

całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. 

   Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij 

swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, 

wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. 

   A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów  dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam 

nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały 

strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego 

aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.  Pokonaj ich, 

albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali  

za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen. 

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO 

CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o 

tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów 

będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, 

Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę 

modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści 

piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na 

całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./ 
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