
Czym jest moc sakramentu małżeństwa? Modlitwa o uwolnienie 
ks. Dominik Chmielewski - https://youtu.be/K5x0xjnWMgU?t=40s 

 
"Mąż przyszedł z opętaną Kobietą na egzorcyzm. Straszliwa siła, straszne opętanie. Sześciu 
potężnych Mężczyzn nie było w stanie Jej utrzymać i kiedy zaczął się egzorcyzm, natychmiast 
wyrzuciła ręce i sześciu Facetów poleciało na ścianę. Zaczęła biec z kościoła, wybiegła na ulicę 
potwornie rycząc.  
  
Uparł się Mąż, klęknął szybko przy egzorcyście i powiedział: “Księże, ksiądz odmówi nade mną 
egzorcyzmy.  
  
Przecież to jest moja Żona!  
  
Jedno ciało. Już nie ma ona i ja. Jesteśmy my jedno, jedno serce, jedna dusza. Połączeni NA ZAWSZE 
RAZEM.”  
  
I Ksiądz zaczął odmawiać egzorcyzm nad nim i w tym momencie ta Kobieta upadła, zupełnie 
sparaliżowana została przyniesiona przed ołtarz. Egzorcyzm został odprawiony nad Mężczyzną do 
końca. Kobieta została całkowicie uwolniona. 
  
Wy Rodzice, Mężu, Żono macie MOC UWALNIANIA od złych duchów, swojego Męża, swoją Żonę!  
  
Widzisz, że Twój Mąż przestaje Cię kochać, widzisz, że zakochuje się w jakiejś innej Kobiecie, że ma 
jakiś romans z kimś w pracy.  
  
Masz moc, w Imię Jezusa Chrystusa, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA łamać moc więzów 
duchowych i emocjonalnych albo seksualnych i się wwiercić w grzech pomiędzy Twoim Mężem a tą 
Kobietą (Twoją Żoną a tamtym Mężczyzną). 
  
Możesz tak się modlić: 
  
Panie Jezu, w imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa ja Żona łamię 
i rozrywam więzy duchowo-emocjonalne i seksualne pomiędzy moim Mężem a tą Kobietą. W imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
  
I będziesz zdumiona efektami. Tak możesz modlić się nad alkoholikiem, tak możesz się modlić nad 
kimś kto się stoczył w grzech jakiegoś nałogu, w ten sposób.  
  
I wiecie kiedy ja tego doświadczam, MOCY MODLITWY MAŁŻEŃSKIEJ, gdzie nawet Egzorcysta nie 
jest w stanie uwolnić od złego ducha kogoś, a Mąż błogosławiąc Żonę czy Żona błogosławiąc Męża 
uzyskuje to za pomocą krótkiej czasami modlitwy, to mi się oczy otwierają ze zdumienia. 
  
Wersja modlitwy dla Męża: 
 
Panie Jezu, w imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa ja Mąż łamię 
i rozrywam więzy duchowo-emocjonalne i seksualne pomiędzy moją Żoną a tym Mężczyzną.  
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 



Nowenna do Krwi Chrystusa - http://www.antoni.vgr.pl/dtd/krew_chrystusa 

(odmawia się przez 9 dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa) 

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim 
uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na 
modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam 
dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: 

Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania 
na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i  "Wszechmocą błagającą". 

Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. 
Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci nasze prośby. 

(chwila ciszy) 

Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze 
z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy 
wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od 
Ciebie pomocy. 

Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, 
nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, 
choć nie zawsze je rozumiemy. 

Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam 
dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen. 

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej 
nieskończonej miłości. 

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy  
w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się 
mojej modlitwie. 

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę 
załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. 

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. 

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, 
oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. 

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 
zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 

Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, 
bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.  

(Modlitwa s. Gertrudy Bociąg MSC - Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa) 



MODLITWY PROPONOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO EGZORCYSTĘ WATYKANU – o. AMORTHA I s. Angeli 
MUSSOLESI, DLA KAPŁANÓW I ŚWIECKICH MODLĄCYCH SIĘ O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA.  

Ogólny schemat takiej modlitwy wygląda następująco:  
1. Rozpoczynamy od znaku krzyża, następnie dziękujemy za życie współmałżonka, uwielbiamy Miłosierdzie 
Boga, które nieustannie otacza tę osobę, oddajemy ją i całą modlitwę Matce Bożej, zanurzamy 
współmałżonka i samych siebie we krwi Pana Jezusa i razem z Matką Bożą, wszystkimi świętymi i aniołami 
a szczególnie św. Michałem Archaniołem zaczynamy wzywać Ducha Świętego, który zawsze jest 
prowadzącym każdą modlitwę i Którego mocą dokonują się każde cuda i nawrócenia.  
Najpierw pomódlmy się do Ducha Świętego: 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją miłością w mojej nienawiści 
Przyjdź Duchu Święty i bądź przebaczeniem w moim nieprzebaczeniu  
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją świętością w mojej grzeszności 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją mocą i siłą w moich słabościach, 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją odwagą w moich lękach 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją radością i moim pokojem w moim smutku i niepokoju 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moim uzdrowieniem i uwolnieniem w moich chorobach i zniewoleniach 
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją modlitwą w moim braku modlitwy 
Przyjdź Duchu Święty i bądź obecnością w mojej nieobecności!  

2. Następnie zaczynamy odmawiać modlitwę uwolnienia zdejmującą każde przekleństwo i wszelki diabelski 
wpływ, którego ofiarą może być osoba współmałżonka (małżeństwo), a następnie nakazuje się wszelkim 
legionom diabelskim, aby odeszły od tego współmałżonka czy małżeństwa i nie wracały nigdy więcej.  

O. Gabriel Amorth i siostra Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, którą podaję 
poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu Boga i dziękczynieniu za 
życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we krwi Pana Jezusa razem z całym Niebem, 
wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w następujący sposób:  

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za 
wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała 
Archanioła, wszystkich świętych Archaniołów i wszystkich świętych razem ze świętym ojcem Pio, św. Janem 
Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić 
wszystkich bliskich sobie świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego 
legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie 
wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu 
myślenia, danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują osobę 
ażeby natychmiast odeszły od osoby omadlanej i nigdy więcej nie wracały. Rozkazuje i nakazuje to w imię 
Jezusa Chrystusa.  

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA 

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała 
Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i wszystkim Świętych w Niebie, razem ze świętym 
ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem 
Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, 
Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego 
legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych 
i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, 
które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! 
Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa! 



W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem 
św. Michała Archanioła i wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ 
diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na 
Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, 
magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu 
wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego. W Imię Jezusa Chrystusa 
rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia 
i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze 
potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego 
współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca. W święte 
Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. 
Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, 
NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi 
pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego 
współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te 
przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa. Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj 
i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez 
wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie 
Maryjo-Matko Pięknej Miłości, dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje 
małżeństwo. 

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie równocześnie odprawiając 
nowennę do krwi Pana Jezusa. Modlitwy te jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do 
całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej krwi Pana Jezusa 
należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach:  

1. O zbawienie duszy współmałżonka  
2. O pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga  
3. O powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej  

 


