Jezu, Ty się tym zajmij!
Jezus mówi do każdego z nas:
Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a
wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i
całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne
sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później
kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest
zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy,
odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty
się tym zajmij. Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o
konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci
domagające się, aby mama myślała o ich potrzebach gdy tymczasem one chcą się tym zająć
same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi
pracować, zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak
od pokusy. Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją
miłość, że kiedy z takim nastawieniem mówicie: „Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię,
pocieszę was, uwolnię i poprowadzę.
A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie,
uczę was, noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w
matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze
rozumowanie, wasze myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką cenę
samemu zaradzić temu, co was trapi.
Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca
się do mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele
łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo,
kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale
tak jak wy pragniecie... Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do
was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają.
Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć
się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej moje potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje,
to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas i w świecie;
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń
to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego.
Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem:
„Ty się tym zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje.
Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się,
zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że
zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię
cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! Zamknij oczy i mów: Ty się tym
zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją
interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.
Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w
ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A
to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego
waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widzę

was wzburzonymi.
Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i
rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na mnie,
zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia
Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.
Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli
macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w
naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często
przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił
cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się
tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a
zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość.
(Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana,
Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją
rodzinę,
aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.
Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt
mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy,
I wszelką własność, którą Ty nam dałeś.
Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i moją rodzinę.
Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,
Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,
Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść
I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.
Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania,
wiary, rozumu i rozeznania,
Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.
Chwała Ci Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!
Kocham Cię Jezu!
Uwielbiam Cię Jezu!

– Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy
nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.
– Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za
grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.
– Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła
w naszym domu.
– Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu i komunikowania się
miedzy sobą, a otocz nas opieką swoich Aniołów.
– Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, wyrwij
je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów
i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy
posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki,
okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej
oziębłości.
– Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu
demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych
modlitw, wiary, łez i bólu.
– Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych,
którzy dotychczas byli zniewoleni przez anty ewangeliczne środki masowego przekazu
telewizji i internetu.
– Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym
domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy
małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen.

MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że
umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Ty stałeś się przeklęty każdym
przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu wykupiłeś mnie z
każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie.
Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków.
Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów, które otworzyły mnie na działanie
przekleństwa. Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków. W Twoim Imieniu
Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i

grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i
Zbawicielowi.
Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę, aby
Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam…( imiona osób, które mnie
skrzywdziły). Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś. Przebaczam również
samemu sobie wszystkie moje grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak Ty mi wszystko
przebaczasz.
Staję teraz we Krwi Jezusa, w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, chroniony od
każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa odkupiła mnie, oczyszcza z
każdego grzechu i uświęca mnie.
W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem ( z magią,
bioenergoterapią, reiki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za
pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i medytacjami wschodu, astrologią,
radiestezją, horoskopami, itp.). Jeśli posiadam jakieś amulety, talizmany, książki
okultystyczne, ezoteryczne, jakieś przedmioty „ na szczęście”, odpromienniki, symbole
religijne innych religii, itp. to postanawiam zniszczyć je natychmiast.
Teraz Panie Jezu, w autorytecie dziecka Bożego, na mocy chrztu świętego, przez
wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, mojego anioła stróża i
wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje Imię Jezu od jakiegokolwiek
przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa, niech tak się stanie! AMEN
Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie
Jezu! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw, które dla
mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie z całego serca, ze wszystkich moich sił i
z całej duszy, a drugiego człowieka jak siebie samego. Oddaję całe swoje życie,
prowadzenie mnie każdego dnia i owoce tej modlitwy Matce Bożej. AMEN!

Dziękczynienie i chwalenie Jezusa za wszystko co uczynił dla mnie w trakcie tej modlitwy, a
następnie słuchanie w głębokiej ciszy Jego głosu, Jego odpowiedzi na moją modlitwę.
MODLITWA OCHRONY PRZEZ ZŁEM
Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Archaniołowie,
Aniołowie i Święci, zstąpcie na mnie. Przemień mnie Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie
sobą, posługuj się mną. Przepraszam Cię za każdy mój najmniejszy grzech i wyrzekam się
każdego z nich w Imię Jezusa! Uwolnij mnie Jezu od każdej złej mocy, zniszcz ją, abym był
zdrowy i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary, czarną magię, czarne msze,
przedmioty zaczarowane, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie,

obsesje diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością,
chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha!
Rozkazuję Mocą Boga Wszechmogącego, w Imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez
wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich
objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast! Aby mnie opuściły raz na
zawsze! I by poszły do piekła wieczystego, związane przez Św. Michała Archanioła, Św.
Gabriela, Św. Rafała, przez naszych aniołów stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej
Dziewicy Niepokalanej. Amen!

MODLITWY UWOLNIENIA - PRAKTYKA

1. Modlitwa skruchy, żalu, pokuty i uniżenia przed Panem za wszystkie swoje grzechy,
grzechy rodziny oraz przodków.
2. Przebaczenie wszystkim i sobie samemu wszystkich swoich grzechów, złych decyzji i
porażek życiowych.
3. OGŁASZANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA W SWOIM ŻYCIU i przyjęcie daru zbawienia,
odkupienia, wolności i ochrony Boga oraz potężnego autorytetu dziecka Bożego:
Maryjo, Tobie oddaję tę modlitwę. Módl się ze mną, wszyscy święci, aniołowie i
archaniołowie Boga módlcie się ze mną i za mnie. OGŁASZAM W WIERZE:
Pan jest moją ucieczką, On mnie wyzwala z pułapek szatana i od niszczącego słowa.
Mieszkam w cieniu Wszechmocnego. Jezus jest moim Obrońcą! On rozkazał swoim
aniołom i strzegą mnie na wszystkich mych drogach. Noszą mnie na rękach. Pan mnie
osłania i wybawia, jest ze mną w cierpieniu. Otrzymałem od Pana władzę i moc nad całą
potęgą nieprzyjaciela! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jestem wyrwany z
mocy nieprzyjaciół moich. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, co może zrobić mi
człowiek? Jeśli Bóg jest ze mną, kto odważy się być przeciwko mnie? Pan jest ze mną, mój
Obrońca, z góry patrzę na mych wrogów. Pokonuję ich w imię Pana! Pan napełnia mnie
wszelkich błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wybrał mnie przed
założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył
mnie dla Siebie jako syna przez Jezusa Chrystusa. On tak postanowił ku Chwale Majestatu
swej łaski, którą mi dał w Jezusie! W Nim mam odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie
wszystkich grzechów dzięki Jego łasce! Jestem w Jezusie, nie jestem już potępiony! On mi
wszystko przebacza i usprawiedliwia mnie, kiedy żałuję i pokutuję. Nic nie może odłączyć
mnie od miłości Jezusa! Odnoszę we wszystkim pełne zwycięstwo, dzięki Jezusowi, który
tak mnie ukochał! Nic nie oderwie mnie od miłości Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie
moim Panu! Jestem królem, kapłanem i prorokiem dla mojego Boga. Pan moim światłem i
zbawieniem moim, kogo miałbym się bać? Pan Obrońcą mego życia, przed kim miałbym
czuć trwogę? Jestem dzielnym wojownikiem Boga, jestem mężny, nabrałem odwagi i nie
boję się niczego! Zostałem wyrwany z królestwa szatana i przeniesiony do Królestwa Ojca
Niebieskiego. Króluję z Jezusem po prawicy Boga. Ciało moje jest świątynią Ducha

Świętego, zostało odkupione, oczyszczone i uświęcone przez Krew Jezusa. Wszystkie
członki mojego ciała są oddane na służbę Bogu, ku Jego Chwale. Złożyłem swoje ciało Bogu
jako ofiarę czystą, świętą, doskonałą i Jemu przyjemną, dlatego nie ma we mnie miejsca
dla diabła! Nie ma on nade mną żadnej mocy! Nie ma do mnie żadnego prawa! Jezus
opieczętował mnie dla siebie przez swoją Krew. Zwyciężam szatana Krwią Baranka i
słowem swojego świadectwa, które teraz z mocą wypowiadam! Ciało moje jest dla Pana, a
Pan dla mojego ciała. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie! Wszystko co stare
minęło i wszystko we mnie stało się nowe! Jestem pobłogosławiony przez Ducha Świętego
ku Chwale Boga Ojca! AMEN!

WYRZECZENIE SIĘ

DLATEGO wyrzekam się w imieniu Jezusa ducha śmierci, samobójstwa, odrzucenia, pustki,
niemocy, słabości, lęków, przekleństwa, zwątpienia, niewiary, buntu, nieposłuszeństwa,
zamętu, niepokoju, potępienia, oskarżeń, zabójstwa, nienawiści, kłamstwa.















Wyrzekam się w imieniu Jezusa pożądania, perwersji, niemoralności, nieczystości,
cudzołóstwa, masturbacji, pornografii i każdego grzechu seksualnego.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa czarnoksięstwa, magii, wróżb i udziału w innych
praktykach okultystycznych.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych związków i niemoralnych
stosunków z innymi ludźmi.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa nienawiści, złości, urazów, zemsty, odwetu, braku
przebaczenia i zgorzknienia.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego przywiązania do narkotyków, alkoholu
lub innej substancji, od której jestem uzależniony.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa dumy, wyniosłości, arogancji, próżności, egoizmu,
nieposłuszeństwa i buntu.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiej zazdrości i pożądliwości.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego grzechu, braku wiary lub zwątpienia.
Wyrzekam się samolubności, koncentracji na sobie, użalania się na sobą,
odrzucania samego siebie i wywyższania samego siebie.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich niegodnych myśli.
Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych przyrzeczeń, przymierzy i
przysiąg składanych zarówno przeze mnie jak i przez moich przodków.

Niech w mojej wspólnocie (kościele) będzie głoszona Ewangelia w mocy Boga
potwierdzona cudami i znakami!











Niech sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym przeniknie teraz moje życie
(Rz14,17).
Niech Twoja Chwała będzie moją osłoną.
Uwolnij swoją moc w uzdrawianiu i wybawianiu (Łk 5,17).
Niech wszyscy wrogowie, którzy walczą o mnie z Barankiem, zostaną zniszczeni (Ap
17,14).
Uwolnij mnie od mojego wroga, od tych, którzy przewyższają mnie siłą (Ps 18,18).
Wiążę i wyrzucam w imieniu Jezusa wszystkie duchy zwodnicze, które próbują
stanąć mi na drodze (1 Tm 4,1).
Niech płaszcz Mocy zawsze będzie ze mną (2 Krl 2,8).
Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej
rodziny.
Zgrom tych, którzy mnie atakują, spraw, aby uciekli (Iz 17,13).

PRZEŁAMYWANIE PRZEKLEŃSTW I UWOLNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

















Jestem odkupiony od przekleństwa przez krew Jezusa (Ga 3,13).
Jestem potomstwem Abrahama, a jego błogosławieństwo przeszło na mnie (Ga
3,14) dlatego wybieram błogosławieństwo zamiast klątwy i życie zamiast śmierci (5
Moj 11,26).
Łamię i wyzwalam się w imieniu Jezusa z wszelkich przekleństw pokoleniowych i ich
skutków wynikających z grzechów moich przodków.
Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa z obu stron mojej rodziny i
wyzwalam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa przekleństwa czarów, wróżb i magii.
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa dumy, twardego karku,
zatwardziałego serca i wyzwalam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa śmierci i zniszczenia i wyzwalam się z
nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa choroby i słabości i wyzwalam się z
nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa biedy, niedostatku i długów i
wyzwalam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo odrzucenia!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa schizofrenii, rozdwojenia jaźni i
uwalniam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa rozwodu i separacji i uwalniam się z
nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa pożądliwości i perwersji i uwalniam
się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zamieszania i chorób umysłowych i
uwalniam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa i uwalniam się z
nich!
























Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa powodujące wypadki i
przedwczesną śmierć i uwalniam się z nich!
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku,
każde negatywne słowo wypowiedziane przez tych, którzy mają władzę nade mną.
Uwalniam się od tych przekleństw, a złorzeczących błogosławię.
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa, które rzuciłem sam na siebie,
wypowiadając złe słowa.
Łamię w imieniu Jezusa moc każdego kłamstwa, które zostało wypowiedziane nade
mną przez moich rodziców, rodzeństwo i wszystkich, którzy mieli lub mają nade
mną jakąkolwiek władzę
Łamię w imieniu Jezusa i wyrzekam się wszystkich kłamliwych myśli, słów, które „
słyszę” teraz w moim sercu na swój temat, że: jestem potępiony, że nic w życiu nie
osiągnę, że jestem do niczego, że Bóg mnie odrzucił, że nie ma dla mnie zbawienia,
że Bóg mnie nie kocha, że nie można mnie kochać takim jakim jestem, że szatan
kieruje moim życiem, że nigdy nie będę wolny, szczęśliwy, spełniony w powołaniu,
które Bóg dla mnie przygotował, że nie jestem warty miłości, że nikt mnie nie
pokocha, że jestem …., że..( wymieniasz każde kłamstwo o sobie, w które
uwierzyłeś ).
Wiążę i gromię w imieniu Jezusa wszelkie duchy, które mogłyby zakłócić, zachwiać i
zdestabilizować rozwój mojej osobowości.
W imieniu Jezusa łamię wszelkie jarzmo, ciążące na moim karku i rozrywam
wszelkie kajdany (Jr 30,8).
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zniszczenia w mojej rodzinie.
Stoję w wyłomie i wznoszę mur (Ez 22,30).
Niech każdy wyłom w moim życiu zostanie naprawiony w imieniu Jezusa (Ne 4,7).
Usuwam w imieniu Jezusa wszelki ciężar, który nieprzyjaciel nałożył na moje życie.
Niech Twoje namaszczenie złamie nieprzyjacielskie jarzmo nałożone na mój kark,
niech każdy powróz pęknie (Iz 10,27).
Niech każde jarzmo choroby zostanie zniszczone w imieniu Jezusa.
Niech każde jarzmo związania zostanie zniszczone w imieniu Jezusa (Ga 5,1).
Jezu, strąciłeś księcia tego świata i pokonałeś go (J 12,31).
Jezu, rozbroiłeś zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz (Kol 2,15).

Gromię i wiążę duchy czarnoksięstwa, pożądliwości, uwiedzenia, zastraszenia,
bałwochwalstwa i nierządu.
Gromię duchy fałszywego nauczania, fałszywego prorokowania, bałwochwalstwa i
perwersji, związane z duchem Jezebel (Ap 2,20).
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie pokoleniowe klątwy dumy, buntu, pożądliwości,
ubóstwa, czarów, bałwochwalstwa, śmierci, zniszczenia, klęski, choroby, ułomności,
strachu i schizofrenii.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim pokoleniowym i dziedzicznym duchom,
działającym poprzez klątwy w moim życiu: wiążę was i wyrzucam!
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom pożądliwości, perwersji, cudzołóstwa,
nierządu, nieczystości i zdeprawowania, aby usunęły się z mojej seksualności.

















Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zranienia, odrzucenia, strachu,
gniewu, złości, smutku, depresji, zniechęcenia, żalu, zgorzknienia i braku
przebaczenia, aby usunęły się z moich emocji.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zamieszania, zapominania, chorób
umysłowych, rozdwojenia jaźni, bólu, dumy i wypierania z pamięci, aby usunęły się
z mojego mózgu.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim przekleństwom schizofrenii, odrzucenia,
alienacji, izolacji od Boga i innych ludzi, aby wyszły ze mnie.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom winy, wstydu i potępienia, aby
usunęły się z mojego sumienia.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom dumy, uporu, nieposłuszeństwa,
buntu, samowoli, egoizmu, samolubstwa i arogancji, aby usunęły się z mojej woli.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom czarów, magii, wróżbiarstwa i
okultyzmu, aby wyszły ze mnie.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom działających w moim ciele,
działającym w mojej głowie, w moich oczach, języku, ustach i gardle, aby wyszły ze
mnie.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zwątpienia, niewiary, herezji, błędu,
zwodzenia aby ze mnie wyszły.
Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom słabości, skrywającym się w dowolnej
części mojego życia i mojego ciała, aby ze mnie wyszły.
Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje finanse.
Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa nędzy, długu i niepowodzenia
finansowego.
Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie mi dane (Mt 6,33).
Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.
Dzięki Twojej łasce niczego mi nie zabraknie (Iz 48,15).

MODLITWY O UZDROWIENIE I ZDROWIE














Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa przedwczesnej śmierci i zniszczenia.
Czytam Słowo Pana, które przynosi zdrowie ciału (Prz 4,22).
Nakazuję każdemu organowi w moim ciele, aby funkcjonował tak, jak zaplanował
to Bóg (Ps 139,14).
Niech każda infekcja, dręcząca moje ciało, zostanie wypalona ogniem Bożym.
Panie odnów moją młodość jak u orła (Ps 103,5).
Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana (Ps118,17).
Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony (Jr 17,14).
Strzeż duszy mojej i ocal mnie (Ps 25,20).
Wyzwól mnie Boże, pośpiesz mi z pomocą (Ps 70,1).
W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj (Ps 71,2).
Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego (Ps 71,4).
Wybaw mnie od prześladowców moich (Ps 142,6).
















Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku (Ps 119,134).
Ratuj Panie duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka (Ps 120,2).
Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich Panie, do Ciebie się uciekam (Ps 143,9).
Daj wybawienie mojemu życiu (Ps 44,5).
Przepędź ode mnie moje lęki (Ps 34,5).
Wyratuj mnie z mojego nieszczęścia (Ps 107,6).
Poślij Słowo swoje, aby wyratować mnie od zagłady (Ps 107,20).
Wzywam imienia Jezusa i jestem uratowany (Joel 2,32).
Uchroń duszę moja od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku (Ps 116,8).
Twoja mądrość ratuje mnie (Prz 28,26).
Otrzymuję Twoje cudowne uwolnienie (Dn 6,28).
Niech anioł Pana rozproszy moich nieprzyjaciół (Ps 35,5).
Panie, wysłuchaj mojego wołania i wyślij swoich aniołów, aby mnie uratowali (4
Moj 20,16).
Uznaj mnie za godnego powołania i w mocy doprowadź do końca wszystkie moje
dobre zamierzenia i dzieła wiary (2 Tes 1,11).

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE BOGU ZA DAR WOLNOŚCI
Rachunek sumienia
WYBRANE PRZESTRZENIE ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH i RACHUNEK SUMIENIA

Zagrożenia duchowe, (spisane przez księży egzorcystów), dodatek do rachunku sumienia,
niezwykle ważne przed Spowiedzią

1. Czy miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwanie w grzechu?
2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?
3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?
4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem?
5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?
6. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? (tkwienie w grzechach osłabia
wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła)
7. Czy tkwisz w jakimś nałogu? (komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol,
seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może
stać się źródłem zniewolenia demonicznego)
8. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny
zajmowały się wywoływaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? (skutki
grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha

zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa)
9. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?
10. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji,
zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?
11. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli?
12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia?
13. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?
14. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która Cię przeraziła?
15. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne?
(znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna
agresja do sacrum, i księży (chodzi oczywiście nie o jakąś niechęć związaną z jakimiś
doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka))
16. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia np. o śmierci?
17. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska?
(może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną
sprawowanymi w domu; może to również być związane z okultystycznym związaniem
jakiejś mieszkającej w tym domu osoby)
18. Czy wierzysz w przesądy?
19. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?
20. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?
21. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? (Tarot oraz karty anielskie mają
jednoznaczne podłoże demoniczne)
22. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?
23. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System? (w praktykach tych
następuje oddziaływanie na podświadomość)
24. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki, w których była praktykowana medytacja Zen i
praca z „energiami” Ki, Chi?
25. Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji
dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę? (praktyki te zakorzenione
są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu
filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny); należy odróżnić sztuki
walki od sportów walki (bez odniesień do filozofii), konieczne jest jednak kontrolowanie)
26. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? (np. wiara w moc kryształów (symbole
ducha) i piramid („wspaniałe światło”); różne zabawy, np. stosowanie tabliczek Quija;
zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych;
praktyki chodzenia po ogniu)
27. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów,
przepowiadania przyszłości?
28. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi?
29. Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów?

30. Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? (prawdziwe
wróżby, wróżby dla zabawy : wróżenie z kart (kartomancja); wróżenie z ręki (chiromancja
); numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni, np. Księga Przemian / Ching :
czytanie senników)
31. Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? (jest to związane z ezoteryką: ma stanowić
bramę do szerszej rzeczywistości)
32. Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?
33. Czy korzystałeś z radiestezji ? (różdżkarstwo, wahadlarstwo)- jest to jasnowidztwo
34. Czy korzystałeś z filtrów magicznych? ( różne mieszaniny, które mają pomóc w
rozwiązaniu problemów)
35. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramów?
36. Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką
biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem, telepatią?
37. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?
38. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? (także dla zabawy)
39. Czy w jakiś sposób przywoływałeś szatana, złe duchy, duchy- przewodniki, duchy
opiekuńcze? (przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym)
40. Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach ( np.
uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; (spożywanie czegokolwiek na
spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej
ofiarowany demonom)
41. Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź w jakiejś podobnej
praktyce? (uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie
złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne
zagrożenie dla człowieka skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem)
42. Czy nosiłeś jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów?
(noszenie symboli satanistycznych: pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, czy
krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i inne symbole
predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)
43. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? (czytanie biblii satanistycznej
Antona Szandor LaVey’a lub innych, książek tego typu, Kabały Aleistera Crowley’a zwaną
„Liber 777”, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a, podpisanie paktu,
cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej, utożsamianie się z diabłem,
wczuwanie się w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzyża, przebywanie w
miejscach, w których był lub jest uprawiany kult satanistyczny)
44. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bóstw, demonów?
(np. Makumba - bóstwo afrykańskie)
45. Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”?
46. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk okultystycznych,
medytacyjnych ? (niejako scenariusz działań) np. „Harry Potter” (książki te zawierają
wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno - satanistyczną, nie można więc wiele

mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna: P. Coehlo,
„Pielgrzym”)
47. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z
organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś
literaturę z tego zakresu?
48. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? (pedagogika Rudolfa Steinera – czyli
tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie)
49. Miałeś do czynienia z hipnozą? (ma ona podłoże spirytystyczne), umbanda, santeria,
religia Candomble - brazylijska odmiana Voo doo, która jest również światopoglądem
capoeira – brazylijskiej sztuki walki) przywołaniem duchów?
50. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera?
(metoda związana z New Age: terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz
psychologicznym)
51. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana? (np. figurki
diabła, obcych bogów, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol
szatana – Belzebuba („władcy much”), Ozyrys, figurki indyjskich bóstw, afrykańskie maski
(mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, piramida
Horusa, mandale, przedmioty od spirytystów, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko
proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach
lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (są
przeznaczone dla konkretnych bóstw), inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne,
wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepów
indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng –Shui mają ukierunkowywać przepływ
energii) i porcelana chińska (często są zdobione chińskimi tekstami modlitw), kamasutra,
plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś
właściwości energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, należące do Feng -shui
charakterystyczne zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików tzw. łapacz snów,
dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki
przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami
satanistycznymi (rysunek diabła))
52. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z
wężem, podkowy, słoniki „na szczęście”? (wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem
bałwochwalstwa;
noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty
reprezentują)
53. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? (np. w
zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween)
54. Czy masz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co przedstawiają? (bardzo często przedstawiają
jakieś elementy symboliki satanistycznej)
55. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści przekazują? (w
zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.)

56. Jakie filmy oglądasz? magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory. Jakich
gier używałeś? (gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a
rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie,
komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści
satanistyczne, przynajmniej jako tło, np. „Wiedźmin”, coraz więcej gier zawiera treści
bluźniercze mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę
diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might & Magic” (M&M), „Hell”,
„Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Garbiel
Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Virtual Russian Roulette”, „Killing
Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”, “Diablo” gry sieciowe MOD
58. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? (jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze
są zaangażowanie, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry
bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu)
59. Jakie książki czytasz okultystyczne? Ufologiczne?
60. Ile czasu poświęcasz muzyce rockowej, metalowej, death metalowej ?
61. Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz
następujących zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują
satanizm, okultyzm lub inne obce kulty):,
62. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków?
63. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? (bioenergoterapia,
Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata,
sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych – spirytystyczny
fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do
rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki
te odwołują się do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne
– część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza
danej praktyki)
Jeśli choć na jedno z pytań była odpowiedź twierdząca wskazana jest modlitwa o
uwolnienie, jeśli na więcej to modlitwę należy powtórzyć kilkakrotnie.
Oczywiście wszystkie odpowiedzi twierdzące należy wyspowiadać i wyrzec cię ich w
konfesjonale.

Rachunek sumienia

GRZECHY WOBEC BOGA
- traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne
- tworzyć "własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła - nie widzieć
w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza

miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar
- nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i
postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego
plany i znaki w naszym życiu
- przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub
biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w
hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych
- nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub
profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne
- znieważać Najświętszy Sakrament
- nie modlić się
- modlić się w pośpiechu, niedbale
- nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu
- nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu
- nie czytać Pisma Świętego
- bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach
religii
- nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się
przeciętnością, formalizmem i rutyną
- zapierać się wiary w Boga
GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO
- przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich
- nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania prób pojednania,
żywić w sobie ducha zemsty i odwetu
- znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami
- szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa,
donosy
- nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód moralnych i materialnych
- pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy
- nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub "osądzonemu"
- "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, wykorzystując swoje stanowisko,
znajomości itp
- traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, narodowości,
rasy
- załatwiać sprawy poza kolejką
- nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym
- przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych, zanudzać swoimi
sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych
- nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość

- nie walczyć z egoizmem i pychą
Miłość narzeczeńska
- nie odróżniać miłości od pożądania
- podzielać poglądy o "próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich lub
propagować jako "dowód" miłości
- nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do której nie
żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu użycia i
dostarczenia zmysłowej przyjemności
- namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez podniecające zabawy,
pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite
żarty itp
- ośmieszać dziewictwo i czystość
- nie dbać o skromność ubioru
- deprawować osoby nieletnie
- wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawiedliwiając się, że "ona tego chciała"
- szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, jeśli nie da "dowodu miłości"
- namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, dopuszczać się aborcji
- dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących genetycznie obciążyć potomstwo
- nie przygotowywać sie na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz materialnej do życia w
małżeństwie i rodzinie
- nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne uczestniczenie we Mszy św.,
przyjmowanie sakramentów
Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie
- traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny związek
dwojga ludzi sobie równych
- dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez liczenia się ze
współmałżonkiem
- zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości, wymogów
grzeczności i kultury
- jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu
- uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych, przeceniać własny
wkład w dobro wspólne
- poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu
- podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji
- obrażanie się i dąsanie
- maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka
- w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka
- przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp.
- za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia "swojej" racji
- cieszyć się z upokorzenie i porażek współmałżonka
- nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka

- nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, sukcesy i gusty współmałżonka
- przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka
- nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów
- trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosztem rodziny
- poświęcać rodzinę dla innych zajęć
- nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci
- nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki : wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny
- nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka
- zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka, odmawiać szacunku
jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie
szanować uczuć miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych
- nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej
- trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia
- zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św., wspólne
przystępowanie do sakramentów świętych
- szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych
- w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka,
nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych lub
samemu je używać
- nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy,
czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina
- z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa
- traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z
Bogiem
- źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych
- odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego
- zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami
- nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie
- straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć
- po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie
- nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa
- nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego
Miłość rodziców względem dzieci
- budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i
niezwykłych okolicznościach zewnętrznych
- nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu
- nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka
- ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych
- nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii,
nie dawać im dobrego przykładu
- nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na

rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi
- nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie
- przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami,
poniżać dzieci
- nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa
- urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać
nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych
- pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu
- zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych
- być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u
dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie
- nie szanować indywidualnej osobowości dziecka
- w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości
- nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość
Boga i człowieka
- wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych
upodobań i ambicji
- zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa
- dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka
- nie modlić się za swoje dzieci
Miłość dzieci względem rodziców
- nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na
nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem
- nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach
- nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać
listów itp
- wstydzić się swoich rodziców
- szargać opinię rodziny
- opowiadać o wadach rodziców
- zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami
pozostałych członków rodziny
- zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców
- nie modlić się za rodziców żywych i umarłych
Prawo do własności
- przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną
- korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu
- niszczyć własność społeczną lub prywatną
- przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi
- uprawiać nieuczciwość i oszustwo
- nieuczciwie i niesolidnie pracować
- przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez

spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie
- zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą
- nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności
- nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych
- domagać się łapówek, przyjmować łapówki
- zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom
- nie ubezpieczać swoich pracowników
- "robić pieniądze" bez pracy
- zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, "zapominać" o ich oddawaniu
Prawo do prawdy i wolności
- kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować
- fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać
- milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i
sprawiedliwości
- podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem
- łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo
woli podsłuchanej spowiedzi
- zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją
- trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem
- nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych
- ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych
- udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych
- zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych
Życie i zdrowie
- stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub
nienarodzonego
- uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą
bliskiego człowieka spowodowaną przez nas
- popierać przerywanie ciąży
- pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny
- narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe
kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS
- zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy
- prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z
nadmierną szybkością
- narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni
GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE
Małoduszność
- nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając- nie realizować go
- nie brać pod uwagę życia wiecznego
- nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku,

piękna
- nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów
- nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania, planu Bożego wobec siebie
- nie dokształcać się zawodowo
- godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej
- uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu
- nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki
- źle gospodarować czasem - marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę
itp
- usprawiedliwiać swój zastój i grzechy "koniecznością życiową", "takimi czasami", "obecną
sytuacją" itp
Grzechy wobec ciała
- nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie
- zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek
- zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków
- nadużywać napojów i pokarmów
- niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w
zależności od aury
- uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg , uzależnienie, wchodzić w stosunki
homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie
Zła ambicja
- dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych
- całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia
- popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki
- widzieć swą pracę tylko od strony zarobku
- dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się
- przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet
- stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu
Pycha i próżność
- wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy, zamożności,
swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu i ludziom
- uważać się za właściciela, a nie "włodarza" dóbr, które mają przez nas służyć bliźnim
- mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych
- separować się od innych w poczuciu własnej wyższości
- wszędzie podkreślać swoje "ja", lekceważyć co mówią inni
- być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej- zbyt łatwo się obrażać
- przesadnie sie stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości, budzić niesmak u bliźnich,
szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków
- ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie
Brak umiaru
- przesadnie troszczyć się o zdrowie

- nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem, gadulstwem i narzucać swoje
nastroje innym
- robić z siebie "ofiarę losu"
- ulegać depresjom, załamaniom- po stratach i niepowodzeniach, czynić za nie
odpowiedzialnym Boga i ludzi, nie widzieć w tym stron pozytywnych
- uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm
Nieład życia
- nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych zobowiązań ze
swymi możliwościami czasowymi
- nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów moralnych i
zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji
- być "roztrzepanym", tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie
- bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze
- podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego przemyślenia lub
modlitwy
GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA
- pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta - a nie widzieć w
nim Mistycznego Ciała Chrystusa
- utożsamiać Kościół z duchowieństwem
- opuszczać w niedzielę i święta Mszę św. bez powodu lub z powodu małej niedogodności
- ograniczać się do uczestniczenia we Mszy tylko w niedzielę, pomimo łatwości
uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia
- zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy
- nie brać czynnego udziału we Mszy
- zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakram. Eucharystii, a w razie
potrzeby od Sakram. Pokuty
- przyjmować sakramenty świętokradzko( nie wypełniając warunków)
- potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności
- uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej
- posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia , że "wszystkie religie są sobie
równe"
- chrześcijan niekatolików uważać za wrogów
- ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać mu władzy
nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności
- nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła
- głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką
- krytykować duchowieństwo
- nie dotrzymywać wierności wierze i odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie
- unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła, uważać to za rzecz
wstydliwą, "nietaktowną"
- być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu nauczania religii dzieci i młodzieży

- przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży
- kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii - wolny czas
niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol
- podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć z okazji
Chrztu dziecka, I Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp
- nie szanować świąt kościelnych
- nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych
zabaw
- nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub okresami roku
liturgicznego
- nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła
- być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich
- nie modlić się za papieża i duchowieństwo
- zapierać się przynależności do Kościoła Katolickiego

