MODLITWY BŁAGALNE, JAKIE WIERNI PRYWATNIE
MOGĄ ZANOSIĆ W ZMAGANIU SIĘ Z MOCAMI
CIEMNOŚCI
Polecam je szczególnie tym,którzy są zdesperowani i w rozpaczy,którzy nie widzą już żadnej
nadziei i ratunku, którzy są już jakby zmęczeni i śmiertelnie znużeni i zrozpaczeni.Nie, tak
jest!!! Jezus jest większy od naszych grzechów.Jego męka i śmierć jest zapłatą za nasze
grzechy.Szczera spowiedż i żal przywraca duszy blask dziecka Bożego.Ojciec Niebieski czeka
z utęsknieniem na ten żal i oddanie swojego życia Panu Bogu przez Najświętsze Serce Pana
Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.A więc nie lękaj się i do dzieła.Zaufaj Panu Bogu całym
sercem.
Modlitwy te mają niesamowitą moc nad duszą,sercem,ciałem i umysłem i odpędzają
skutecznie szatana i jego demony.Ponad to trzeba odmawiać codziennie Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i różaniec.Trzeba być w łasce uświęcającej i często przyjmować Jezusa i
adorować Najświętszy Sakrament
-IPanie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu
nadmiaru pokus stał (stała) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich
nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją
własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się Tobie,
skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
-IIWszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i
przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź
mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony (uwolniona) od jego
natarczywości, odzyskał (odzyskała) pokój i wolność. Obym mógł (mogła) Tobie służyć w
spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu
ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
-IIIBoże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę
chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę (Twoją
służebnicę), i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej
chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z
moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
-IVBoże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za
nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i
mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i
napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

-VBoże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym
się nie pogrążył (nie pogrążyła) w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał (trwała) w
blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wezwania do Przenajświętszej Trójcy

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Samemu Bogu cześć i chwała. Błogosławmy Ojca
i Syna z Duchem Świętym; chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Ciebie wzywamy, Ciebie
wysławiamy, Ciebie wielbimy, o błogosławiona Trójco. Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza
chwało, Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym; chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy, o błogosławiona Trójco. Nasza
nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, o błogosławiona Trójco. Wybaw mnie, ocal mnie,
obdarz mnie życiem, o błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmogący,
który był, który jest i który ma przyjść.
Tobie cześć i panowanie, o błogosławiona Trójco, Tobie chwała i moc na wieki wieków.
Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona
Trójco.
Święty Boże, Święty mocny. Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Wezwania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Jezu, Synu Boga żywego, … zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca,
Jezu, odwieczna Mądrości,
Jezu, Odblasku wiecznego światła,
Jezu, Słowo życia,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Boże i człowiecze,
Jezu, Najwyższy Kapłanie,
Jezu, Zwiastunie królestwa Bożego,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
Jezu, Chlebie życia,
Jezu, prawdziwy Krzewie winny,
Jezu, Bracie ubogich,
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,
Jezu, Wybawienie uciśnionych,
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,
Jezu, który na ten świat przyszedłeś,
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
Jezu, który zawisłeś na krzyżu,
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś,
Jezu, który spoczywałeś w grobie,
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani,
Jezu, który powstałeś z martwych,
Jezu, który do nieba wstąpiłeś,
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca,
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Przez Twoje Wcielenie , … wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje Narodzenie
Przez chrzest i post Twój święty

Przez Krzyż i Mękę Twoją
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie
Przez Zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w chwale
Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać.
Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj
się nade mną.
Przez znak Krzyża + świętego wybaw nas, Boże nasz, od naszych nieprzyjaciół.
Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu,
który umierając, pokonałeś naszą śmierć,
a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.
Twój Krzyż + wielbimy, o Panie,
wspominamy Twoją chwalebną Mękę.
Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, bo przez swój Krzyż + świat odkupiłeś.
Wielbimy Krzyż + Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, bo przez
drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Wezwania do Najświętszej Maryi Panny

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu
Synowi nas oddawaj.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.
Moja Matko, moja nadziejo.
Bogarodzico, Dziewico Maryjo, módl się za mną do Jezusa.
Najczcigodniejsza Królowo świata, Maryjo, Dziewico na wieki, któraś porodziła Chrystusa,
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj mam pokój i ocalenie.
Maryjo, Matko łaski, Matko
miłosierdzia, broń nas od wroga
i przyjmij nas w godzinie śmierci.
Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
przybądź mi z pomocą
we wszystkich moich utrapieniach,
uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających
mojej duszy i ciału.
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Litania błagalna
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, … módl się za nami albo: za mnie.
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Święci Aniołowie Stróżowie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Janie,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święta Mario Magdaleno,
Od zła wszelkiego wybaw nas albo: mnie, Panie.
Od każdego grzechu
Od sideł szatańskich
Od śmierci wiecznej

Chryste, usłysz nas albo: mnie.
Chryste, wysłuchaj nas albo: mnie.
(można dodać inne imiona świętych i błogosławionych)

Modlitwa o uwolnienie I
Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem, Ciebie prosimy przez
wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry
zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy świeci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesna, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej zlej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, Ciebie prosimy,
uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, przez wstawiennictwo
Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy cieszyli sie Twoim
pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o uwolnienie II
Panie Jezu Chryste!
Wyznajemy ze jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu
nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!
Wyznajemy Panie, ze bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!
Przyzywamy na pomoc Twoja Niepokalana Matkę Maryje, Świętego Michała Archanioła,
wszystkich Aniołów i Świętych.
Przez ich wstawiennictwo uciekamy sie 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 sie
oddaliły od nas i poszły do piekła!
W imię Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, ODDALCIE SIĘ
OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!
W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy meczami, 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, osadów i fałszywych opinii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia sie 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 sie 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 laska 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, Twoja najświętszą wole! 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, bron 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.
Modlitwa wyzwolenia
Panie Jezu Chryste!
Uznaje Cie moim Stwórca, Zbawca, Panem i Królem!

Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia
zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie
Pokuty i Pojednania.
Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim
posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z
jego niewoli.
Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu.
Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i
Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha,
przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię,
Panie Jezu, za tak ospale i ozięble dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, ze nie
otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w
pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. Żałuję,
Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań.
Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko
mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam sie szatana i jego nieposłuszeństwa,
kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic
dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na
wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego
Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich
Świętych, nakazuję ci szatanie:
Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego
męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!
JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć
do Ciebie!
W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy:
Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!
Mocą Chrystusa nakazuje ci:
Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!
Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do
mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę
wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!
Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego
niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.
O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia
dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz
odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją
Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę
wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A teraz deziękujmy Bogu Ojcu za miłosierdzie

Ojcze mój, dziękuję Ci, że jesteś wszechmocny
i dlatego masz zawsze dla mnie
jakieś wyjście we wszystkich moich troskach,
bo Ty, mój Ojcze, jesteś ponad nimi wszystkimi.
Dziękuję Ci, Ojcze, że świeci nade mną słońce Twojej łaski
i co dzień wschodzi nade mną, by spływały na mnie
promienie Twej miłości i mocy.
Ojcze mój, kto miłuje mnie, tak jak Ty ?
Kto czuwa nade mną, tak jak Ty ?
Kto prowadzi mnie drogą prawdy i miłości, jeśli nie Ty ?
Kto prowadzi mnie z taką jak Ty dobrocią?
Nikt na ziemi, nikt w czasie ani w wieczności.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że nic mnie nie dosięga,
nawet od ludzi, bo wszystko Ty zsyłasz lub dopuszczasz
i dlatego wszystko jest dla mnie dobre i zbawienne.
Dziękuję Ci za pewność, że droga, którą teraz kroczę,
jest dla mnie najlepsza, bo gdyby istniała jakaś lepsza,
wprowadziłaby mnie na nią Twoja miłość.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że w księdze Twojej zapisany jest
każdy teraz nadchodzący dzień i każdy następny.
Twoja miłość przydzieliła mu to, co ma mi przynieść,
i dlatego nigdy nie jest mi za ciężko. Każdego dnia mi pomagasz.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że każdy dzień jest pełen Twej miłości,
i tak przez litościwe Twe S erce pomyślany, abym był w stanie
znieść jego ciężary. On właśnie przygotowuje dla mnie koronę chwały.
Dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem, którego radością
jest dobrze czynić swoim dzieciom. Dlatego zawsze mogę
w trudnościach liczyć na Ciebie.
Dzięki Ci, Boże, że jesteś moim Ojcem,
i za to, że Maryja jest moją Matką. Amen.

Na koniec 3 razy Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu....

