SAM O -E GZO R CYZ M
Powyższy egzorcyzm odmawia się w celu egzorcyzmowania siebie oraz bliźnich, przy zapalonej świecy, z użyciem wody święconej oraz Krzyża Św. W miejscu, gdzie są eksponowane Krzyżyki należy robić znak Krzyża Św., żegnając się nim lub żegnając osobę, nad, którą, odprawiany jest egzorcyzm. Niekoniecznie osoba ta musi być przy
operacji egzorcyzmowania. Zamiast niej powinna być fotografia, dająca jej mentalny obraz. Łaska Boża, Woda święcona, Aniołowie sprawiają, że ta osoba jest duchowo uwolniona od sił nieczystych. Po egzorcyzmie można fizycznie
lub nad zdjęciem oczyścić wahadłem “Dar Ojca”, obiekt z ujemnych sił destrukcyjnych.

†

Żegnamy się mówiąc: W Mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego
Mo dli twa do św. Mi cha ła Ar cha nio ła oraz Anio ła Wal ki Apo rol la.
Książęta najchwalebniejsi niebiańskiego wojska, Św. Michale Archaniele, Aniele walki Aporollu, brońcie nas
przeciwko książętom i władzom, przeciwko władcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości w przestworzach. Przyjdźcie z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa Swego stworzył i od niewoli szatańskiej
wykupił ceną Krwi Swojej Przenajświętszej. Was jako Stróży i Patronów czci św. Kościół. Wam powierzył dusze odkupionych ludzi, abyście je w najwyższym szczęściu umieszczali. Błagajcie Boga Pokoju, by starł szatana pod nogami naszymi, aby nie miał już mocy trzymania ludzi w zniewoleniu szatańskim, szkodzenia Kościołowi i bliźnim.
Przekażcie nasze prośby przed Oblicze Miłosiernej Trójcy, aby z Mocą Bożą, odłączone zostało z ziemi za Waszą przyczyną wszelkie zło destrukcyjne. Demony, szatany, zniewolenie siłami ciemności, którzy nakłaniają, powodują działanie duchowieństwa, ludzi do szkodzenia Kościołowi Katolickiemu i bliźnim naszym. Raczcie wysłuchać
zniewolonych dzieci Bożych, aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie i Miłość Boża i abyście odłączyli z Ziemi wszelkie moce zła, powodujące grzechy i wszelakie zło w naszym świecie, rzucili je do otchłani, aby nie zwodzili dalej kapłanów, całego duchowieństwa i wszystkich ludzi, skąd modlitwami naszymi będziemy ich oczyszczać przez Krew
Przenajświętszą i oswobodzać za przyczyną Boga Naszego – Jezusa Chrystusa, Matki Jego - Maryi Dziewicy, prosić
o wprowadzenie do Niebios. Niech Pokój, Miłość, poszanowanie Boga w człowieku panują wśród całej ludzkości.
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W Mocy Potęgi Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryji, świętego Michała Archanioła, Anioła walki z chóru Cherubinów Aporolla, świętych Apostołów Piotra, Pawła
i wszystkich Świętych, ufając w powagę naszego świętego posługiwania, przystępujemy bezpiecznie do odrzucania
napadów diabelskiego postępu.
Tę część od ma wia my sto jąc, przy klę ka jąc 3x tyl ko przy wy ma wia niu Imie nia JE ZUS. – P s a l m 6 7 , …

Niech powstanie Bóg Miłosierdzia i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego i niech uciekną sprzed oblicza Jego
ci, którzy Go nienawidzą. Jak rozprasza się dym, niechaj się rozproszą; jak rozpływa się wosk od ognia, tak niechaj
grzesznicy zginą od Oblicza Bożego. A sprawiedliwi niechaj się rozradują przed Bogiem i zachwycają w radości.
V. Oto przed † Krzyżem Pańskim i Mocą Krwi Przenajświętszej, uciekajcie moce przeciwne.
R. Zwycięża Jezus Chrystus, syn Ojca Przedwiecznego.
V. Niech Miłosierdzie Twoje, Panie Jezu i Krew Przenajświętsza, odłączy wszelkie zło z życia naszego.
R. Ponieważ zaufaliśmy Tobie i Twej Krwi Przenajświętszej.
Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki duchu nieczysty, wszelka szatańska mocy, wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, wszelki legionie, wszelki zborze i sekto diabelska, w Mocy Pana naszego JE ZU SA † Chrystusa, wykorzeń
się i uciekaj z Kościoła Bożego, Świata naszego od dusz na obraz Boży Stworzonych i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych †. Nie odważ się więcej wężu najchytrzejszy, oszukiwać ludzki ród, prześladować Kościół Boży i wybranych Bożych przesiewać i przetrząsać jak pszenicę. † Niechaj ci rozkaże Ojciec Najwyższy, któremu w wielkiej twojej
pysze czynisz się równym. Który chce zbawić wszystkich ludzi i chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje ci Krew Przenajświętsza, Bóg Ojciec †, rozkazuje ci Bóg Syn †, rozkazuje ci Bóg Duch Świę ty †. Rozkazuje ci JE ZUS Chrystus, odwieczne Słowo i Moc Boża, które Ciałem się stało †. Które dla zbawienia rodzaju
ludzkiego zgubionego przez twą zawiść, upokorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Chrystus, który Kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł go nie zwyciężą, ponieważ z Nim będziemy zawsze, każdego dnia, aż do skończenia świata. Rozkazuje ci tajemnica Krzy ża i Krwi Prze naj święt szej
†, moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja, Królowa Kościoła, †
która pyszną twoją głowę od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia w Swojej pokorze starła. Rozkazuje ci
wiara świętych Apostołów, Piotra i Pawła oraz wszystkich Apostołów, męczenników i świętych †.Rozkazuje ci krew
męczenników, stygmatyków i pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych †.

Przeto smoku przeklęty i wszelki legionie i sekto diabelska, zaklinamy cię przez Boga Żywego †, przez Boga
Prawdziwego †, przez Boga Świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w Niego, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Przestań uwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną
wiecznego potępienia, przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać sidła na jego wolność. Idźcie precz szatani, demony,
wynalazcy i nauczyciele wszelkiego oszustwa, zmysłowości, pychy, wrogowie ludzkiego zbawienia †.
Dajcie miejsce Chrystusowi, Maryi Dziewicy. Dajcie miejsce Kościołowi jedynemu, świętemu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam nabył Krwią Swoją Przenajświętszą. Upokórz się pod potężną Mocą Boga, drżyj
i uciekaj, ponieważ my wzywamy Święte Imię JE ZUS, przed którym drżą moce piekieł. Któremu moce niebios, potęgi i panowania są podległe. Któremu Cherubiny i Serafiny nieustającym wołaniem chwalą mówiąc: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
(klęcząc)
V. Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj modlitwę naszą.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie dotrze.
Boże Niebios, Boże Ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Wszystkich kręgów Niebieskich, Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Wyznawców, Boże Dziewic, Boże, który posiadasz moc
dać życie w miłości po śmierci i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może. Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego Królestwu nie będzie końca, pokornie prosimy Majestat twojej
Chwały, abyś od piekielnych duchów wszelkiej władzy oszustwa i niegodziwości nas Potęgą swoją wyzwolić i nietkniętych przez moce zła uchować raczył. Przez Chrystusa Pana naszego, Jego Przenajświętszą Krew, oczyścić nasze dusze, serca i umysły ze wszelakiego zła, które się w nas i przy nas znajdują. AMEN.
V. Od zniewolenia demonicznego wszetecznicy-“czarnej madonny”.
R. Wyzwól nas Ojcze.
V. Od opętania papieskiego, alkoholowego, tytoniowego, narkotycznego, sexo-zmysłowego.
R. Uwolnij nas Ojcze.
V. Abyś destrukcyjne moce żywiołów; Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza odłączyć z naszej Ziemi raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Ojcze.
V. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Ojcze Wszechmocny.
Teraz należy pokropić miejsce, siebie, osoby uczestniczące, wodą święconą, żegnając się przy tym.
Powinno się oczyścić obiekt wahadłem “Dar Ojca”.

3x. Zdro waś Ma ry jo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest
Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modlimy się o straż Twoją, Twoich Aniołów i Świętych
nad Światem naszym i Kościołem Jezusa, którego jesteś Matką i Królową.

Od da nie się w opie kę, Świę te mu Mi cha ło wi oraz Anio ło wi wal ki Apo rol lo wi

O Wielcy Książęta wojsk niebieskich, Najświętsi Stróżowie Kościoła Św. Michale Archaniele, Aniele Aporollu, oto
my, chociaż niegodni oglądania waszego oblicza, jednak ufni w Waszą dobroć, powodowani potężnym wpływem Waszych modlitw i licznymi Waszymi dobrodziejstwami, stajemy przed Wami w towarzystwie naszych Aniołów niebieskich, których bierzemy za świadków naszego nabożeństwa ku Wam. Was dziś obieramy za swoich szczególnych
obrońców i orędowników. Postanawiamy sobie mocno czcić Was zawsze i starać się usilnie o Cześć Chrystusa i Jego
poszanowanie. Bądźcie przy nas przez całe nasze życie, abyśmy nie obrazili Pana Boga myślą, słowem, lub uczynkiem. Brońcie nas przeciw tym, którzy atakują wiarę i czystość, uwolnijcie od nich świat, a w godzinę śmierci uproście pokój naszym duszom i zaprowadźcie do Ojczyzny Wiecznej Miłości i Światłości.

Od da nie się Naj święt szej Mar ii Pan nie

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy, prace i radości, cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Spragnionym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy
Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką
i Królową. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie, dla Królestwa Jezusa Chrystusa. Wiemy, że
własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś z Twoim wojskiem niebieskim wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by nasze zgromadzenie, parafia, ojczyzna i wszystkie dzieci Twoje, które
zbłądziły były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Chwa ła Oj cu, Sy no wi, Du cho wi Świę te mu, ja ka by ła na
po cząt ku, niech wzrasta teraz za wsze i na wie ki - Amen.

