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„Miłosierny Jezu mój 

przez Bolesne Rany Twoje 

przebacz wszystkie grzechy moje. 

Niech Najświętsza Twoja Krew 

zmyje z mego życia grzech”  

 

WSTĘP 

Problem walki ze złym duchem powraca do nas w ostatnim czasie głównie za 

sprawą filmu ”Egzorcyzmy Emily Rose” (reż. Scott Derrickson, 2005 rok) oraz 

książek ks. Gabriele Amorth dot. istoty współczesnego egzorcyzmu. Z jednej 

strony to dobrze, że wraca; bo przypominamy sobie, że życie na tej ziemi nie 

jest sielanką a nieustanną walką ze złem. A i też, wówczas przypominamy sobie, 

odwieczną prawdę, że „wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, 

zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni 

zostali jego aniołowie (Apokalipsa św. Jana 12, 9) i w związku z tym ów „diabeł, 

jak lew ryczący, krąży szukając, kogo pożred” (List św. Piotra 5,8). 

Z drugiej strony, to jeszcze lepiej, że w tak bardzo inteligentny sposób 
współczesne kino, nam tę walkę z demonami pokazuje. Oczywiście dziś; sztuka 
filmowa uwielbia wydarzenia spektakularne, więc pokazując na przykład 
egzorcyzmy, zamienia je w makabryczne, przerażające i całkowicie realne 
widowisko, ale jest ono niczym z rzeczywistością realnych całkowitych 
zniewoleo demonicznych człowieka. I to bardzo dobrze, że wiele osób – w tym 
również wierzących – z dokładnie takim wyobrażeniem walki duchowej później 
pozostaje.  

DWIE FORMY EGZORCYZMU 

Wyjaśnijmy, więc sobie najpierw jak się sprawy naprawdę mają. Otóż Kościół 
dopuszcza zasadniczo dwie formy egzorcyzmu:  

 Uroczystą  

 Prostą. 

Egzorcyzm uroczysty dokonywany jest wyłącznie po gruntownym przebadaniu 
danej sprawy (składającym się między innymi z wieloaspektowego badania 
psychiatrycznego) i potwierdzeniu, że mamy rzeczywiście do czynienia z osobą 
opętaną. Modlitwę taką może poprowadzid jedynie biskup lub wyznaczony 
przez niego kapłan – ściśle według „Rytuału Rzymskiego”. W egzorcyzmie 
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uroczystym kapłan zwraca się do demona bezpośrednio, wydając mu polecenia 
w imieniu Boga i Jezusa Chrystusa, używając do tego autorytetu całego 
Kościoła. Czasem wystarcza jednokrotne odprawienie egzorcyzmu, zwykle 
jednak obrzęd trzeba dwu albo trzykrotnie powtórzyd, aż do ustąpienia 
objawów. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach sprawa trwa dłużej, lecz to nie 
ze względu na siłę złego ducha, a raczej słabośd poddającego się egzorcyzmowi 
człowieka, który na przykład nie wyrzekł się do kooca przyczyn swego opętania, 
nie przebaczył wrogom itp. 

Egzorcyzm prosty natomiast to modlitwa, która może byd odprawiana przez 

każdego wiernego, na mocy sakramentu chrztu świętego. W egzorcyzmie takim 

wierny nie zwraca się do demona, ale prosi Boga (także świętych i aniołów) o 

uwolnienie od złego wpływu. Szczególnie skuteczne i znane w historii Kościoła 

są modlitwy do Michała Archanioła i Maryi – Potężnej Królowej Niebios, które 

cytujemy na 6 stronie niniejszego artykułu. Egzorcyzmy proste stanowią 

również częśd wielu obrzędów, jak chodby liturgii chrztu świętego. Zatem 

egzorcyzmy proste to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez 

wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i udręczeo pochodzących od złego 

ducha. W ten zakres wchodzą również modlitwy o uwolnienie, czyli modlitwy 

wstawiennicze, z których mogą korzystad wszyscy kapłani i wspólnoty religijne 

pod przewodnictwem kapłana lub diakona. Chod te modlitwy mają za zadanie 

uwolnienie od wpływów demonicznych, to nie są egzorcyzmami w ścisłym tego 

słowa znaczeniu. 

EGZORCYZM, KTÓREGO SIĘ NIE ODMAWIA, ALE NA SOBIE NOSI! 

Wspaniale. A teraz:, co to ma wspólnego z powyższym tematem? Otóż, tylko 
bardzo niewielu katolików zdaje sobie sprawę, że od półtora tysiąca lat tradycja 
kościelna zna jeszcze jeden, absolutnie wyjątkowy rodzaj egzorcyzmu 
ochronnego: modlitwę świętego Benedykta z Nursji wpisaną specjalnym kodem 
w krzyż i wytłoczoną na małym medaliku. To jedyny egzorcyzm, którego się nie 
odmawia, ale na sobie nosi! 

Rzecz jasna, nie jest to żadna forma „chrześcijaoskiego” talizmanu. Każdy, kto 
zakłada ów medalik niech nie liczy na żadne magiczne moce, ale świadomie 
prosi o wstawiennictwo św. Benedykta, przyzywa mocy Chrystusowego Krzyża 
oraz – last, but not least – zostaje objęty wieczystą modlitwą zakonu 
benedyktynów. 

Medalik przechodził w ciągu wieków liczne metamorfozy, zmieniał kształty i 
wielkośd, wykonywany był z drogich kruszców jak i pospolitej miedzi. W jego 



5 
 

miniaturowej formie zamknięto opowieśd o triumfach św. Benedykta nad 
diabłem, o jego walce z pokusami, nieżyczliwymi ludźmi i przeciwnościami losu. 

Jakie znaczenie mają poszczególne symbole? Przede wszystkim, w centrum 
medalika znajduje się potężny, równoramienny krzyż z umiejscowionym nad 
nim łacioskim napisem „PAX”, czyli „Pokój”. To wyraźne odniesienie do Listu do 
Efezjan, w którym św. Paweł pisze:, „Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy 
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Jezus, bowiem 
jest naszym pokojem. On, który obie części uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzielający je mur – wrogośd. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazao, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch stworzyd w sobie jednego 
nowego człowieka, wprowadzając pokój, i tak jednych, jak i drugich znów 
pojednad z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż” (Ef 2,13-16). 

 

Fot. Medalik świętego Benedykta z Nursji. 

 Na czterech polach wyznaczonych ramionami krzyża widzimy litery C S P B 
oznaczające „Crux Sancti Patris Benedicti” – „Krzyż Świętego Ojca 
Benedykta”. 

 Na belce pionowej krzyża, od góry do dołu: C S S M L – „Crux Sacra Sit Mihi 
Lux” – „Krzyż święty niech mi będzie światłem”.  

 Na belce poprzecznej: N D S M D – „Non Draco Sit Mihi Dux” – „Smok niech 
mi nie przewodzi”. 

 Na obrzeżu medalika odczytujemy napis (idąc w prawo): V R S N S M V –
oznaczający: „Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana“ czyli; „Idź 
precz szatanie, nie kuś mnie do próżności”. 

 Dalej odczytujemy zaś napis S M Q L I V B oznaczający: „Sunt Mala Quae 
Libas, Ipse Venena Bibas” czyli; „Złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją 
truciznę”. 
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Nie istnieją żadne specjalne modlitwy czy nabożeostwa przypisane medalikowi. 
Wystarczy go po prostu nosid. Dodatkowo noszący medalik winien nauczyd się 
na pamięd i często powtarzad dwie poniższe modlitwy o ogromnej skuteczności: 

1. Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga 
posłannictwo i władzę, by zetrzed głowę szatana, prosimy Cię pokornie 
rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałośd, a 
zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. (Egzorcyzm "przemyski" z roku 1929) 

Święci Aniołowie i Archaniołowie; broocie nas i strzeżcie nas. Amen. 
 

2. Święty Michale Archaniele, broo nas w walce. Przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromid raczy, 
pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąd do piekła. Amen. (Egzorcyzm Leona XIII) 

Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami! Amen.  

MODLITWY WSTĘPNE DO EGZORCYZMU PROSTEGO 

Modlitwę niniejszą do Ducha Świętego można też traktowad, jako wstępną do 
egzorcyzmu prostego, bowiem jest ona krótka i łatwa do zapamiętania oraz 
wielce pomocna przy zniewoleniach i udręczeniach szataoskich. 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

Duchu Święty natchnij mnie, 
Miłości boża pochłoo mnie, 

Na właściwą drogę zaprowadź mnie, 
Maryjo Matko spójrz na mnie, 

Z Jezusem błogosław mi, 
Od wszelkiego złego, 

Od wszelkiego złudzenia, 
Od wszelkiego niebezpieczeostwa zachowaj mnie. Amen.  

MODLITWA DO ZBAWICIELA 

Panie Jezu, Ty przyoblekłeś się w nasze 
ciało, byśmy byli wolni, jako dzieci 
Boże. Przyjdź i wyzwól nas dziś. Dozwól 
byśmy mogli woład: Abba Ojcze. Amen. 
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MODLITWY PRYWATNE ODMAWIANE W EGZORCYZMIE PROSTYM 

MAŁY EGZORCYZM DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i 
Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe, abyście nie 
widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, 
nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania 
do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym 
Panem i rozkazuje wam, „APAGE satanas” idźcie 
precz i nie wracajcie. Amen.  

Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie uczyo nas 
niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.  

 

Można też tą modlitwę odmawiad w innej formie: 

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie 
złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie, i nie 
wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy 
zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: 
Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen. 

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyo nas niewidzialnymi dla 
naszych wrogów! Amen. 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami Zwyciężyłeś szatana w niebie, 
dopomóż nam zwyciężyd go na ziemi. Amen. 

MODLITWY DO OJCA PRZEDWIECZNEGO 

1. Panie, 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), uczyo na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym 
we wszystkim mógł (mogła) podobad się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie 
odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2. Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkad w 
domu, i przywracasz pomyślnośd 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 
wolnośd. Obym mógł (mogła) Tobie służyd w spokoju i wyznawad, że godne 
podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

WEZWANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

JEZUS: Proście mnie o łaski za pośrednictwem Mojej Matki, ponieważ Jej niczego nie odmawiam. 
Ona jest osłodą dla grzeszników, ratunkiem dla cierpiących i źródłem wszelkiej łaski 

 

1. Pod Twoją obronę uciekamy się,  
święta Boża Rodzicielko, 

naszymi prośbami racz nie gardzid w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiad, 

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. Amen. 

 Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 
 Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 

2. Dozwól mi Cię wychwalad, 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, 
broo 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 niebezpieczeostw zagrażających 

mojej duszy i ciału. Amen. 
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3. 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 staje. 

O Matko Słowa, racz nie gardzid słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

WEZWANIE DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i 
całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do 
Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, 
otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, 
wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez 
ustanku; Któż jak Bóg? Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

(Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 25.10.1994r.nr.2352/K/94) 

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI  

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale 
Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą 
dobrod, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi 
dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w 
obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego 
nabożeostwa ku Tobie. 
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obroocę i orędownika. 
Postanawiam sobie mocno czcid Cię zawsze i usilnie szerzyd Twoją cześd. Bądź 
moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem 
lub uczynkiem. 
Broo mnie przeciw wszelkim pokusom szataoskim, głównie przeciw tym, które 
atakują wiarę i czystośd, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź 
do ojczyzny wiecznej. Amen. 

( (Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986r.nr. 1590/K/86) 

PROŚBA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA O POKORĘ  

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi 
zwalczyd mój egoizm, który nie chce poddad się Bogu i Jego świętej woli. 
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Wstawiaj się za mną do PANA, abym zachwycony Bogiem, wołał do Niego w 
każdej chwili mego życia "Któż jak Bóg"! Amen. 

(Za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej. Warszawsko-Praskiej z dnia 02.06.1993 r. nr 942/K/93) 

EGZORCYZM LEONA XIII; POTĘŻNA MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  

W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 
Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego, 

święty Michale Archaniele 
broo nas w walce przeciw księstwom i mocom, 

przeciw władcom ciemności tego świata 
oraz złym duchom, krążącym w przestworzach. 

Przybądź na pomoc ludziom 
których Bóg stworzył na obraz i podobieostwo swoje 

oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szataoskiej. 
Ciebie czci Kościół święty, jako Stróża i Patrona; 

Tobie powierzył Pan odkupione dusze, 
byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości. 

Błagaj Boga pokoju, 
aby pod naszymi stopami starł szatana 

i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi. 
Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego, 

aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Paoskie, 
i pochwyd smoka, węża starodawnego, 

który jest diabłem i szatanem, 
a związawszy go rzud w przepaśd, 

aby więcej nie zwodził narodów. Amen.( 

Uwaga: (Jak dotąd brakuje oficjalnego (zatwierdzonego przez Kościół), polskiego 
tłumaczenia tego egzorcyzmu. Istnieje jednak jego krótsza wersja, która można 
odmawiad wszędzie tam, gdzie podejrzewa sie działanie złego ducha. 

MODLITWY DO ANIOŁÓW 

Uwaga: Pamiętajmy, że od HYMNU zaczynamy każdą modlitwę do Świętych 
Aniołów, by połączyd się z nimi duchowo w wielbieniu Ojca Przedwiecznego 

HYMN ANIOŁÓW; CZYLI UWIELBIENIE BOGA 

"Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, 
Pełne są Niebiosa i Ziemia Chwały Twojej. 

Hosanna na wysokości. 
Błogosławiony, który idzie w Imię Paoskie. 

Hosanna na wysokości."  
(Tym hymnem aniołowie nieustannie wielbią Boga) 
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MODLITWA OBRONNA DO ANIOŁÓW PRZED ATAKIEM SZATANA  

O Święci Aniołowie Paoscy,  

Św. Michale, Św. Gabrielu, Św. Rafale,  

przybądźcie ku pomocy duszy mojej.  

Módlcie się za mną, Święci Aniołowie,  

wzywam was na pomoc przed atakami złego ducha.  

Broocie mnie, zaprowadźcie do Bram Niebieskich,  

gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej króluje. Amen. 

MODLITWY DO ANIOLA STRÓZA  

PROŚBA O POMOC DO ANIOŁA STRÓŻA 

1. Aniele Boży stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 

Bądź mi zawsze ku pomocy. 

Broo mnie od wszelkiego złego, 

I doprowadź do żywota wiecznego. 

Przez to święte pokropienie, 

Boże, odpuśd me zgrzeszenie. 

Na tknienie tej wody świętej 

Niech ucieka duch przeklęty. Amen. 

(Przy modlitwie tej miejsce, w którym przebywamy kropimy wodą święconą) 

2. Bądź pozdrowiony, Aniele Stróżu mój, którego Pan Zastępów powołał, abyś 

na tym i na tamtym świecie przychodził mi z pomocą. Ty dla świętego imienia 

Boga, który jest JAHWE; przybyłeś, jako mój anielski brat i przyjaciel. Oto ja …. 

(Tu wymieo swoje imię) … oddaję się Tobie pod całkowitą opiekę oraz ufam, że 

będziesz chadzał moimi drogami i wskazywał mi prawdziwy kierunek zgodny z 

wolą Bożą. Osłaniaj mnie swymi skrzydłami przed widzialnymi i niewidzialnymi 

siłami zła, a we właściwym czasie ostrzeż mnie. Wierzę, że zastąpisz mi drogę, 

jeśliby ktokolwiek miał przeze mnie cierpied, a łzy jego miały byd moim 

brzemieniem. W mądrości swojej oświecaj mnie, w słabości mojej umacniaj 

mnie i pocieszaj. A ja usłucham głosu Twego i słodkie imię Twoje będę nosid w 

sercu swoim. Amen. 

(Modlitwa we wszystkim bardzo skuteczna przynosząca obfite łaski) 
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3. Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty 
ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. 
Dziękuję Ci za Twoją obecnośd i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, 
abym zawsze wypełniał to, co sie Bogu podoba, i razem z Tobą i wszystkimi 
Aniołami i Świętymi wychwalał GO na wieki wieków w niebie. Amen. 

(Za zgoda Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 08.02.1993 r. nr 184/K/93) 

MODLITWY DO ŚWIĘTYCH PAOSKICH 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA 

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli...  

Przez miłośd, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez 

ojcowską Twą troskliwośd, 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, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.  

Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiaoską pomocą w twej 

walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z 

niebezpieczeostwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broo świętego Kościoła 

Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.  

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją 

pomocą mogli żyd świątobliwie, umrzed pobożnie i osiągnąd wieczną 

szczęśliwośd w niebie. Amen 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO O. PIO 

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, 

Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej 

miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twego potężnego 

wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie 

grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radośd 

trwania w kościele świętym. Broo nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na 

drogę pokoju i naucz nas żyd w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen. 

EGZORCYZM PROSTY MATKI ZOFII PAULI TAJBER  

W imię Boga w Trójcy Jedynego przez zasługi i moc wszystkich Chórów 
Anielskich: Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowao, Mocarstw, Władz, 
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Zwierzchności, Archaniołów i Aniołów Stróżów - rozkazujemy wam przeklęte 
duchy nieczyste: pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaostwa, 
lenistwa, kłamstwa, bogobójstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i 
wszego złego - idźcie precz na samo dno piekła i pozostaocie tam na wieki 
wieków. Amen.  
A Wy szaleocze demoniczne duchy nieczyste nie przeszkadzajcie Chrystusowi i 
nam budowad Jego Mistycznego Ciała tu, na ziemi. Amen.  

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

MODLITWY O UWOLNIENIE  

MODLITWA O UWOLNIENIE DO OJCA NIEBIESKIEGO 

Ojcze Niebieski, 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 święci, przyjdźcie nam z pomocą.  

 Od niepokoju, smutku, obsesji, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie Boże.  
 Od nienawiści, nierządu, zawiści, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie Boże.  
 Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie 

Boże.  
 Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, 

uwolnij nas, Panie Boże.  
 Od popadania w rozwiązłośd cielesną, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie 

Boże.  
 Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolnij 

nas, Panie Boże.  
 Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie Boże.  

Panie Boże, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, 
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleostwa 
i spraw, abyśmy cieszyli się Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Amen.  

MODLITWA O UWOLNIENIE DO PANA JEZUSA 

Panie Jezu Chryste!  

Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskooczonym miłosierdziu, 
Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją 
Najdroższą Krwią!  
Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy 
uczynid!  
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Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryje, Świętego Michała 
Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych.  
Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy 
władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczad 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 
nieposłuszeostwa, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleostwa, ODDALCIE SIĘ 
OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa, ODDALCIE 
SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!  

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści, ODDALCIE SIĘ OD 
NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania 
seksualnego, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości, ODDALCIE SIĘ OD NAS, 
OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju, ODDALCIE SIĘ OD 
NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaostwa, narkomanii i nikotynizmu, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania, ODDALCIE SIĘ 
OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, ODDALCIE 
SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, ODDALCIE 
SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii, ODDALCIE SIĘ 
OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeo, osadów i fałszywych opinii, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i 
zaborczości, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania, ODDALCIE SIĘ 
OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 
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 W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i 
niewierności, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości, ODDALCIE 
SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i 
parapsychologii, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli 
samobójczych, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od 
Boga i zbawienia, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR! 

 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 byd 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 dziedmi Ojca niebieskiego!  
Chcemy wypełniad. Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesład na 
nas śmierd, aniżeli mielibyśmy obrazid Cię grzechem ciężkim!  

 Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyoskiej opieki! 
Chcemy na zawsze należed do Jezusa i Ciebie!  

 Święty Michale Archaniele, broo nas przeciwko atakom szatana!  
 Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z 

pomocą! Panie nasz i Boże!  

Do Ciebie Jezu chcemy należed w życiu i przy śmierci. Amen.  

(Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98; do prywatnego odmawiania) 

 



16 
 

MODLITWY WYZWOLENIA  

MODLITWA ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI 

Panie Jezu, Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię 
Twojej miłości, uznaję przed Tobą moją grzesznośd. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś 
moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie jedynego Pana i 
Zbawiciela oddając Ci całe moje życie, i otwieram moje serce dla Ciebie. Amen.  

MODLITWA WYZWOLENIA Z SIDEŁ SZATAOSKICH MOCĄ JEZUSA 

Panie Jezu Chryste!  

Uznaje Cię moim Stwórcą, Zbawcą, 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 
posłuszeostwem dla woli Ojca Niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szaleoca 
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 miłośd i za to, że 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 przykazao. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie 
należed do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! 
Wyrzekam sie ohydnego szatana i jego nieposłuszeostwa, kłamstwa i 
samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie Jezu, nie mogę uczynid 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, żony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, 
przyjaciół i znajomych!  
JEZUS CHRYSTUS jest moją siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę 
zawsze należed do Ciebie!  
W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte upadłe duchy:  
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Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i 
zazdrości!  
Mocą Chrystusa nakazuję ci:  
Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaostwa i 
lenistwa!  
Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cię na dno piekła! 
Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją 
Krew, Jego na wieki chcę wysławiad i uwielbiad, i Jemu dziękowad!  
Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego 
niemowlęctwa i dzieciostwa, rany młodości i wieku dojrzałego.  
O mój Zbawicielu! Chcę odtąd używad mego zdrowia i wszystkich moich sił do 
czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazao. 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 wysławiad Twoje imię: Chwała Ojcu i 
Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen.  

(za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 do prywatnego odmawiania)  

MODLITWY O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM  

MODLITWA PRZECIW POKUSIE ZŁEGO 

Ojcze Umiłowany, oczyśd Mnie przez Krew Twojego Syna. 
Ojcze, oczyśd mnie przez Ciało Twojego Syna. 

Ojcze Umiłowany, oddal złego ducha, który właśnie mnie kusi. Amen. 

MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM DO OJCA NIEBIESKIEGO 

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 Wole i według niej żył. 

 Przywród odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż 
kres wszelkim poczynaniom nikczemnego szatana, który doprowadzid 
chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się niszczyd 
każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i 
podobieostwo.  

 Obroo nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi 
poczynaniami, uchroo świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i 
wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie 
za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupid Krwią swoją.  

 Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego 
Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.  



18 
 

 Błagamy Cię, przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł 
demonicznego szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.  

 Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na nasza słabośd i nieudolnośd.  

Dlatego pokornie błagamy Ojcze Niebieski:  

 Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu,  

 połóż kres panowaniu szatana.  

Święty Michale Archaniele pogromco Lucyfera i demonów piekielnych módl się 
za nami do Ojca Niebieskiego. Amen. 

Święty Michale Archaniele, stao 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. 

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

ŹRÓDŁO: WIĘKSZOŚD TEKSTU Z WWW.POLONICA.NET/EGZORCYZMY.HTM 

Pamiętajcie Czytelnicy: my istoty stworzone na obraz i podobieostwo Boże 
mamy wolną wolę i bez dobrowolnego poddania naszej woli, starodawny wąż, 
upadły anioł (szatan) nigdy nie miał i nigdy mied nie będzie władzy nad 
nami,...dzięki Świętemu, Wszechwiecznemu i Wszechmocnemu BOGU!  
 

http://www.polonica.net/EGZORCYZMY.HTM

