
  
 
 

DUCHOWE OBLĘŻENIE JERYCHA  MATER FÁTIMA  
PODRĘCZNIK MODLITEWNY 

 

Wersja 2022.01.25 

Spis Treści 
INTENCJE OBLĘŻENIA JERYCHA MATER FÁTIMA DLA MOJEGO KRAJU ..........................................3 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTEGO SAKRAMENTU ...........................................................................................4 

CZYTANIE INTENCJI OBLĘŻENIA JERYCHA ................................................................................................4 

Prowadzący: PIERWSZY MUR.- Stawiamy się w pozycji jako stworzenia Bożego ..............................4 

OFIAROWANIE ....................................................................................................................................................4 

AKT ŻALU .............................................................................................................................................................5 

KOMUNIA DUCHOWA .......................................................................................................................................5 

MODLITWA ZA DUSZE CZYŚĆCOWE ...........................................................................................................5 

Prowadzący: DRUGI MUR.-  Przygotowujemy się, prosząc o przebaczenie i zadośćczyniąc Bogu 

za nasze zniewagi. .................................................................................................................................................6 

PSALM 51(50) MISERERE / ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! (Dwa chóry 1 i 2) ..................................6 

PROŚBA O WYBACZENIE ................................................................................................................................7 

(Na kolanach lub stojąco) MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE Z FATIMY ..............................................8 

Prowadzący: TRZECI MUR.-  Błagamy o pomoc Pana Boga i przygotujemy nasze dusze. ..............9 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO "VENI CREATOR SPIRITUS" (Do dwóch chórów: 1 i 2) ............... 10 

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE .................................................................................... 10 

MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII DO ŚW. JÓZEFA  ............................................................................... 10 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA św. Ojca Pio z Pietrelciny .................................................................. 11 

Prowadzący: CZWARTY MUR.- Opieka i nasze Opieczętowanie ........................................................... 11 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA ............................................................................ 12 

MODLITWA DO KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ........................................................................................... 12 

Prowadzący: PIĄTY MUR.- Chronieni Łaską Bożą, idziemy naprzód. .................................................. 13 

(Na stojąco) WYRZECZENIE SIĘ CZYNÓW PRZECIWKO BOGU I NASZEJ WIERZE .................... 13 

Prowadzący: SZÓSTY MUR.- Świadomi Bożej Pomocy wkraczamy do bitwy ................................... 14 

(Na stojąco) AKT OSOBISTEGO WYRZECZENIA SIĘ ............................................................................ 14 

MANUAL DE ORACIÓN  POLACO



 

2 de 46 
 

(Na stojąco) WYZNANIE WIARY - SKŁAD APOSTOLSKI ....................................................................... 18 

Prowadzący: SIÓDMY MUR.- Dziękujemy Bogu za Jego Pomoc ........................................................... 20 

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ............................................................. 20 

Prowadzący: ÓSMY MUR.- Oddajemy nasze modlitwy Bogu, szukając zmiany w życiu. ............... 21 

MODLITWY KONCOWE I DZIĘKOWANIE (Dzień 1 do 6) ....................................................................... 22 

POŚWIĘCENIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Dzień 1 do 6) ................................................... 23 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I REZERWOWY  (Dzień 1 do 6) ... 23 

MODLITWY (Dzień 7) ...................................................................................................................................... 24 

MODLITWY KONCOWE I DZIĘKOWANIE (Dzień 7) ................................................................................ 24 

MAGNÍFICAT (Dzień 7) ................................................................................................................................... 24 

POŚWIĘCENIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Dzień 7) ............................................................ 25 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I REZERWOWYM (Dzień 7) .......... 25 

WYJAŚNENIE DUCHOWO OBLĘŻENIE JERICHA...................................................................................... 26 

PRZED ROZPONCZĘCIEM ........................................................................................................................... 26 

FUNDAMENT NA KTÓRYM OPIERA SIĘ ŚJM FATIMA MATER FÁTIMY ............................................ 27 

CELE ŚWIATOWEJ JERYCHO MODLITEWNE MATER FATIMY .......................................................... 28 

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE DO ŚWIATOWEGO JERYCHO MODLITEWNEGO ........................ 29 

KIEDY NIE MA MOŻLIWOŚCI SPOWIEDZI I SAKRAMENT KOMUNII ŚW. ......................................... 30 

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ DUCHOWE OBLĘŻENIA JERYCHA .................................................. 31 

PRZYGOTOWANIE INTENCJI JERYCHA MODLITEWNEGO. ........................................................... 31 

JEŚLI PRZEWODNICZY JEST KSIĄDZ PARAFIALNY......................................................................... 31 

JEŻELI ODMÓWIENIE W DOMU. ............................................................................................................. 31 

REKOMENCJA JAK REALIZOWAĆ ŚWIATOWE JERYCHO MODLITEWNE .................................. 32 

OPCJONALNE FIZYCZNE OKRĄŻENIA ................................................................................................. 32 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................... 33 

NOTATKI DOKUMENTU .................................................................................................................................... 34 

 

 
Za Triumf Niepokalanego serca Maryi 

www.materfatima.org   

http://www.materfatima.org/


 

3 de 46 
 

INTENCJE OBLĘŻENIA JERYCHA MATER FÁTIMA DLA MOJEGO KRAJU                   

* Tylko pierwszego dnia, prowadzący czyta intencje szczególne, ogólne i wspólnotowe (jeżeli takowe 
są), i daje krótki czas wszystkim do zastanowienia się nad własnymi intencjami. Te intencje są składane 
na stole. 

 

I. INTENCJE SZCZEGÓLNE. Za Oblężoniem Krajowego Jerycha lub w jakiejś innej 

potrzebiej   

II. INTENCJE OGÓLNE.  

Prowadzący: To Duchowe Oblężenie Jerycha jest ofiarowane, aby prosić Boga o zburzenie 
wszystkego, co uniemożliwia realizację Jego planu zbawienia dokonywaną przez Kościół 
Katolicki na całym świecie. 

 
1. Za świętość Kościoła, papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych, 

zakonników, misjonarzy i świeckich.  

2. Za szacunek dla życia, małżeństwa i rodziny, jaką Bóg ją stworzył i dla jej obrońców.   

3. Aby we wszystkich narodach zapanował pokój i wolność.   

4. Za nawrócenie grzeszników, zadośćuczynienie za nasze grzechy i zbawienie dusz, 

zwłaszcza za tych, którzy znaidują się w niebezpeczeństwie śmierci.  

5. Za wieczny odpoczynek dusz czyśćcowych, za chorych, uwięzionych i prześladowanych, 

zwłaszcza ze względu na wiarę.  

6. Za rychłe zakończenie tej pandemii i aby przez nią Bóg spowodował wzrost wiary i pragnienie 

nawrócenia.  

7. Abyśmy wszyscy poświęcili się Świętej Rodzinie z Nazaretu: Jezusowi, Maryi i Józefowi.   

8. O ogólnoświatowy przyrost odmawiania Różańca Świętego, praktyki postu, Komunii 

wynagradzającej w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz modlitwy o duchowe oblężenie 

Jerycha.  

9. Za ruch Mater Fátima oraz wszystkie inne zgromadzenie i ruchy, które działają na rzecz 

królowania Najświętszych Serc Jezusa i Maryi Panny a także wzrostu pobożności do św. 

Józefa. 

 

III. INTENCJE WSPÓLNOTOWE. (czyta się jeżeli takie są). 

 

IV. INTENCJE PRYWATNE. (Milczenie. Aby każdy mógł zastanawić się nad swoimi 

intencjami 

 

Prowadzący: Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, składamy w Wasze ręce 
wszystkie intencje tego duchowego oblężenia Jerycha, aby Wola Boża wypełniła się.  

Wszyscy: Prosimy Cię o to, Panie i Matko nasza! 
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* UWAGA. Te modlitwy wymagają uprzedniej spowiedzi lub przynajmniej żalu doskonałego i 
pozostawania w stanie łaski Bożej; przeczytaj uważnie rozdziały: wyjaśnienie Oblężenia Jerycha i 
adnotacji, aby zrozumieć jego cele, jego pochodzenie i podstawy w Piśmie Świętym i Katechizmie, jak 
również duchowe przygotowanie, którego wymaga dana osoba. 

* Jeśli wystawia się Najświętszy Sakrament, ze względu na długość modlitw Duchowego Oblężenia 
Jerycha, sugeruje się, aby modlić się krócej podczas Wystawienia. 

 

* Tylko pierwszego dnia, prowadzący czyta intencje szczególne, ogólne i wspólnotowe (strona 3), jeśli 
takie istnieją, i daje krótki czas wszystkim na zastanowienie się nad swoimi intencjami. Wszystkie 
umieszcza się na stole. 

 

* Prowadzący powinien wymienić nazwy każdego rodzaju muru i inne tytuły modlitw. To da większy 
porządek i zrozumienie. 

 

* Przed rozpoczęciem, jeśli modli się za więcej niż 1 osobę, należy podzielić grupę na dwie części, 
aby niektórzy czytali Chór 1, a inni Chór 2, aby każdy wiedział którą część będzie czytać.    

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTEGO SAKRAMENTU 

 Przez znak Krzyża Świętego, od naszych nieprzyjaciół wybaw nas Boże.  
 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

 

CZYTANIE INTENCJI OBLĘŻENIA JERYCHA 

Prowadzący: Zacznijmy błagać Boga, aby nam pomógł zburzyć mury nałogów, które tak 
wpływają na nasze życie i nasze zbawienie.  
 

Prowadzący: PIERWSZY MUR.- Stawiamy się w pozycji jako stworzenia Bożego 

* Opisane wady i cnoty opierają się na objawieniach naszego Pana dane św. Hildegardzie.1 

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach te 
wady i przemienił je w cnoty im przeciwne:  

- przemień miłość doczesną w Boską Miłość (1);  

- przemień fałszywy kult przeciwny Tobie  w prawdziwe uwielbienie, cześć i miłość do Ciebie 

(33);  

- przemień próżność czynienia naszej własnej woli na czynienie Twojej Woli (2) i daj nam 
wytrwać w Twojej łasce. Amen. 

OFIAROWANIE  

Wszyscy: Ojcze Niebieski, złączony(a) razem ze wszystkimi, którzy uczestniczą w oblężeniu 
Jerycha, dziękuję Ci za Twoją Ojcowską hojność i za to, że dałeś nam wiarę w Ciebie, w Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa i w Twojego Ducha Świętego.  

W Imię Jezusa oraz przez Jego Najświętsze Rany i Najdroższą Krew2 oraz za wstawiennictwem 
Dziewicy Maryi a także z pomocą Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, Anioła 
Stróża naszego Narodu3, mojego Anioła Stróża i wszystkich świętych Aniołów Boży oraz 
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Świętego Józefa najczystszego Oblubieńca Dziewicy Maryi, Świętych w Niebie y dusz w 
ćczyścowych, OFIARUJĘ CI TE MODLITWY, błagająć Cię abyś zburzył „te mury”, które nie 
pozwalają by Twoja Wola wypełniła się we mnie, w moich bliskich i w moim Narodzie 
........(wymienić go)......... i na całym świecie.  

PROSZĘ CIĘ, w trakcie i po tych modlitwach, abyś dał mi łaskę zobczenia tego, co chcesz mi 
ukazać oraz łaskę uszłyszenia tego, co chcesz mi powiedzieć. Dla nas zaś którzy modlimy się 
w tym Oblężeniu Jerycha, dla naszych rodzin jak również dla tych środków komunkacji których 
teraz używamy prosimy, abyśmy otrzymali pieczęć Najdroższą Krwią Naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa i byli chronieni od rozproszenia i wszelkiego zła.  

Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty, przyjdź poprzez potężne wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, Twojej Najukochańszej Oblubienicy (3 razy).  

AKT ŻALU  

Wszyscy: Panie mój Jezu Chryste, Synu Boży i prawdziwy Człowiecze, mój Stwórco i 
Odkupicielu, ponieważ jesteś Tym, kim jesteś i ponieważ kocham Cię ponad wszystko, z całego 
serca żałuję, że Cię obraziłem. Stanowczo postanawiam nigdy więcej nie grzeszyć, unikać okazji 
do grzechu, przystąpić do sakramentu spowiedzi i wypełnić nałożoną na mnie pokutę. Ofiaruję 
Ci moje życie, wszystkie moje uczynki, cierpienia i ofiary jako zadośćuczynienie za moje 
grzechy. Ufam, że dzięki Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu przebaczysz mi i udzielisz 
łaski, bym Cię więcej nie obrażał i bym wytrwał w Twojej świętej służbie do końca mojego życia. 
Amen. 

KOMUNIA DUCHOWA  

Wszyscy: Wierzę, mój Jezu, że jesteś naprawdę obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza.  
Kocham Cię ponad wszystko i zdecydowanie pragnę Cię przyjąć w mojej duszy, ale nie mogąc 
tego uczynić teraz sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca (krótka 
przerwa).  I tak jakby już Ciebie przyjął, obejmuję  cię i w pełni się z Tobą łączę.  Nie pozwól mi 
Panie, nigdy odłączyć się od Ciebie.  Amen.  

MODLITWA ZA DUSZE CZYŚĆCOWE 

szyscy: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Twojego Boskiego Syna Jezusa, w 
łączności z Mszami odprawianymi dzisiaj na całym świecie, za błogosławione dusze czyśćcowe, 
za grzeszników całego świata, za grzeszników Kościoła powszechnego, za tych w moim domu 
i w całej mojej rodzinie.  Amen.  

Prowadzący: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
Wszyscy: a światłość wiekuista niechaj im świeci.   
Prowadzący: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.   
Wszyscy: Amen. (3 razy)  

Prowadzący: Trójco Przenajświętsza, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu  
Panu Jezusowi Chrystusowi, za RANA JEGO PRAWEJ RĘKI, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: 
za Świętą Matkę Kościół Katolicki, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za 
moją rodzinę, mój naród i cały świat, w szczególności za nas samych, którzy 
uczestniczymy w tej modlitwie Oblężenia Jerycha.  
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PIERWSZA TAJEMNICA – WEDŁUG DANEGO DNIA 

Radosne:poniedziałek, sobota  
1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie (Łk 

1,26-38)  

Bolesne: wtorek i piątek  
1.  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Mt 26,36-

39) 

Chwalebne: środa i niedziela  
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Łk 

24,1-9) 

Światła: czwartek  
1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie (Mt 3,13-17) 

• 1 Ojcze nasz / 10 Zdrowaś Maryjo / 1 Chwała Ojcu ... 

• Prowadzący: Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, 

o Wszyscy: W życiu i przy śmierci, chroń nas Wielka Pani.   

• Prowadzący: Dziewico Najświętsza, Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza 

o Wszyscy: Wybaw naszą Ojczyznę i zachowaj nas w wierze. 

• Wszyscy: O Dobry Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 

piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy 

najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia4. Amen. 

 

Prowadzący: DRUGI MUR.-  Przygotowujemy się, prosząc o przebaczenie i 
zadośćczyniąc Bogu za nasze zniewagi.  
 

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne:  
-   przemień twardość serca i brak przebaczenia na miłosierdzie Jezusa (4,10); 
-   egoizm na autentyczną hojność (9); 
-   niesprawiedliwość na sprawiedliwość (23) i  
-   pychę na pokorę (16), i daj nam wytrwałość w Twojej łasce. Amen. 

 

PSALM 51(50) MISERERE / ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! (Dwa chóry 1 i 2) 

• C1: Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż 

moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.  

• C2: Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą. Tylko przeciw 

Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach, 

• C1: Tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie. Oto 

zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.  

• C2: Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawddzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop 

mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.  

• C1: Spraw, bym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, któreś skruszył!. Odwróć 

oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

• C2: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha swego. 
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• C1: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! Chcę 

nieprawych nauczyć dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.  

• C2: Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 

Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

• C1: Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, 

Boże, duch skruszony; nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

• C2: Panie, okaż Syjonowi Laskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem! Wtedy będą Ci 

się podobać ofiary zgodne z Prawem, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na 

Twoim ołtarzu 

PROŚBA O WYBACZENIE 5 

* Na te modlitwe można odpowiedzieć po każdym akapicie lub tylko raz na końcu  

Prowadzący: Odpowiadamy na każde wezwanie: Przebacz nam Panie, przebacz! 

Prowadzący: TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, czuję ból za mnie, za wszystkich członków mojej 
rodziny, za moją ojczyznę y cały świat, że będąc odkupieni przez Ciebie zamponieliśmy o Tobie.  
Pokornie Cię proszę o wybaczenie moich grzechów popełnionych w myślach, słowach, 
uczynkach i zaniedbaniach; za grzechy w mojej rodzinie, oraz popełnione przez nas wszystkich, 
którzy modlimy się w tej modlitwie Oblężenia Jerycha, za grzechy naszego narodu i całego 
świata:  

• Wszyscy: Za to, że nie miłowaliśmy Cię Panie ponad wszystko, za nasze milczenie i 
obojętność y brak działania  kiedy byłeś obrażany, Ty i Twoje sprawy; za to, że ulegaliśmy 
wierzeniom przeciwnym Tobie; za zaniedbywanie prób głębszego poznania wiary katolickiej, 
przeżywanie jej powierzchownie, za to, że wstydziliśmy się jej lub ją negowaliśmy. Przebacz 
nam Panie, przebacz! (1 Przykazanie)  

• Za to, że nieraz nie widzieliśmy lub nie dziękowaliśmy za dobre rzeczy których nam udzielasz 
i za wypieranie się za krzyża który przyzwalasz dla zbawienie naszej duszy. Przebacz nam 
Panie, przebacz! (1 Przykazanie) 

• Za nie głoszenie Ewangelii, nie zachęcanie do Chrztu świętego, nie nawoływanie do 
nawrócenia i przystąpienia do spowiedzi ku odpuszczeniu grzechów; za nie dążenie byśmy 
wszyscy byli uczniamy Jezusa; za nie uznawanie, że tylko On, jest Drogą, Prawdą i Życiem, 
i że Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego (J 14,6). Przebacz nam Panie, 
przebacz! (1 Przykazanie, Mk 16,15-16; Mt 28,18-20; Łk 24,45-48). 

• Za to, że nieraz wzywaliśmy Twego Imienia na daremno; za to, że nie odpowiedzieliśmy 
należycie na powłanie, do którego nas wezwałeś i za niewypełnianie obowiązków 
wynikających z naszego stanu. Przebacz nam Panie, przebacz! (2 Przykazanie) 

• Za to, że nie zawsze uczestniczyliśmy we Mszy Świętej niedzielnej i w dni świąteczne, za 
przyjmowanie Komunii Świętej niegodnie lub w stanie grzechu ciężkiego; za obrażanie 
Dziewicy Maryi, osób, miejsc i przedmiotów świętych; za poganizację świąt chrześcijańskich 
i świętowanie zwyczajów pogańskich takich jak halloeen; za niegodne przystępowanie do 
Sakramentów i nienależyte stosowanie sakramentaliów6, za popadnięcie w symonię7 i za nie 
wypełnienie przykazań Kościelnych8 Przebacz nam Panie, przebacz! (3 Przykazanie). 
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• Za wszystkie te sytuacje w których nie wykonywaliśmy uczynków miłosierdzia względem 
duszy y ciała9, i kiedy nie kochaliśmy i nie odnosiliśmy się z szacunkiem do naszych 
rodziców, nie traktowaliśmy z miłością naszego współmałżonka lub współmałżonki, naszych 
dzieci i bliźnich, i nie pomagaliśmy potrzebującym, nie służyliśmy należycie Twojemu 
Kościołowi; za to, że przyzwalaliśmy na niesprawiedliwość, byliśmy wyniośli wobec innych, 
nosiliśmy w sobie żal, używaliśmy słów obraźliwych i dopuszczaliśmy się przemocy. 
Przebacz nam Panie, przebacz! (4 Przykazanie) 

• Za to, że nie zawsze broniliśmy wiary katolickiej, życia, małżeństwa, prokreacji, rodziny, 
czystości, wolności i pokoju według Twojej Woli; gdy zaniedbywaliśmy naszą rodzinę, 
zdrowie, ciało i duszę, albo wyrażaliśmy zgodę na podnięcie w nałogi, za wszystkie te 
sytuacjie w których doprowadzaliśmy innych do grzechu, kiedy byliśmy współsprawcami 
grzechu,  lub wywoływaliśmy skandale, i za nieprzyzwoite ubieranie się, szczególnie w 
Twoich świątyniach. Przebacz nam Panie, przebacz! (5 Przykazanie) 

• Za to, że przyzwalaliśmy na nieczyste czyny i myśli. Przebacz nam Panie, przebacz! (6 i 9 

Przykazanie) 

• Za to, że kradliśmy, marnowaliśmy czas, pieniądze, słowa i pożywienie, za to, że 
pożądaliśmy dobra innych. Przebacz nam Panie, przebacz! (7 i 10 Przykazanie).  

• Za to, że kłamaliśmy, oszukiwaliśmy, nie broniliśmy prawdy i dawaliśmy fałszywe 
świadectwa. Przebacz nam Panie, przebacz! (8 Przykazanie). 

• Za to, że nie dostrzegaliśmy lub nie byliśmy wdzięczni za dobra, którymi nas nieustannie 
obdarzasz i za to, że odrzucaliśmy krzyż, który pozwalasz nam nieść dla zbawienia naszej 
duszy. Przebacz nam Panie, przebacz!  

• Za wszystko czego jeszcze nie uświadomiliśmy sobie, a co Ciebie obraża, byśmy uznali to 
za grzechy, wyspowiadali je w sakramencie spowiedzi i naprawili. W sposób szczególny 
żałujemy za to, że nie pozwalaliśmy prowadzić się przez Twojego Ducha Świętego. 
Przebacz nam Panie, przebacz!  

Prowadzący: Za te wszystkie grzechy. Przebacz nam Panie, przebacz! 

Prowadzący: Oddajemy się Twemu nieskończonemu Miłosierdziu i błagamy Cię, byś przyjął 
nas jak syna marnotrawnego, który skruszony w sercu, powraca do Ojca (Łk 15, 11-32). Poślij 
nam Twego Ducha Świętego i napełnij Twoją Miłością, byśmy udzielali się innym i byśmy już 
nigdy więcej Cię nie obrazili.  

Wszyscy: Amen.  

 (Na kolanach lub stojąco) MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE Z FATIMY10  

• Wszyscy: O mój Boże, wierzę w Ciebie, adoruję Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z 
całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie adorują Ciebie, nie ufają 
Tobie i nie kochają Ciebie11. (3 razy). 

• Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje 
grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela 
obecnego w Najświętszymn Sakramencie we wszystkich tabernakulach na całej kuli 
ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy 
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nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników12. 

• Przenajświętsza Trójco, adoruję Ciebie. Boże mój, Boże mój, kocham Cię w Najświętszym 
Sakramencie13.  

• O Jezu, z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za 
wszystkie zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi14. 

Prowadzący: Jezu, cichy y pokornego Serca 
Wszyscy: Uczyni serce moje według serca Twego (3razy) 

Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu 
Panu Jezusowi Chrystusowi, za RANA JEGO LEWEJ RĘKI, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: za 
Świętą Matkę Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za moją rodzinę, 
mój Naród i cały świat, w szczególności za nas samych, którzy uczestniczymy teraz w tej 
Modlitwie Oblężenia Jerycha.  

DRUGA TAJEMNICA – WEDŁUG DANEGO DNIA 

Radosne: poniedziałek i sobota 
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety (Łk 1,39-45) 

Bolesne: wtorek i piątek  
2. Biczowanie Pana Jezusa (Mt 27,26) 

Chwalebne: środa i niedziela 
2. Wniebowstąpienie (Mk 16,19) 

Światła: czwartek  
2. Cud w Kanie Galilejskiej (J 2,1-5) 

• 1 Ojcze nasz / 10 Zdrowaś Maryjo / 1 Chwała Ojcu ... 

• Prowadzący: Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, 

o Wszyscy: W życiu i przy śmierci, chroń nas Wielka Pani. 

• Prowadzący: Dziewico Najświętsza, Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza 

o Wszyscy: Wybaw naszą Ojczyznę i zachowaj nas w wierze. 

Wszyscy: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 

potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. 

 

Prowadzący: TRZECI MUR.-  Błagamy o pomoc Pana Boga i przygotujemy nasze dusze.  

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach następujące 
wady i przemienił je w cnoty im przeciwne:  

Przemień Panie:  

-  porządliwość światową na oderwanie się od świata (29); 

-  nieposłuszeństwo na posłuszeństwo Twoim Słowom (19); 

-  niestałość na ciągłe pragnienie pójścia do nieba (26); 

-  zapominanie o Bogu i troska o ziemskie rzeczy na poszukiwanie Boga i świętości (25:27), i daj 
nam wytrwać w Twojej łasce. Amen. 
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 HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO "VENI CREATOR SPIRITUS" (Do dwóch chórów: 1 i 2) 
 
Wszyscy. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. 
 

• C1: Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz Zdrój 

żywy, miłość, ognia żar.  

• C2: Ty darzysz łaską siedmiokroć, Bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową 

zbogacasz język nasz.  

• C1: Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej,I wątłą słabość naszych ciał, 

Pokrzep stałością mocy swej.  

• C2: Nieprzyjaciela odpędź w dal I twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem 

Twym, Miniemy zło, co kusi nas.  

• C1: Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił.  

• C2: Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i Temu, co pociesza nas, Niech 

hołd wieczystych płynie chwał. Amen. 

Prowadzący: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.  
Wszyscy: I odnowisz oblicze ziemi. (3 razy) 

 

 OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 

Wszyscy: Najświętsza Maryjo Panno, Królowo i Matko naszych rodzin; Wspomożycielko, 
Pośredniczko i Orędowniczko nasza u Boga. Tobie ofiarujemy to DUCHOWE OBLĘŻENIE 
JERYCHA I RÓŻANIEC. Prosimy Cię, abyś towarzyszyła nam w modlitwie, w jedności z 
Aniołem Stróżem naszego Narodu, oraz z całym niebiańskim dworem jako zadośćuczynienie za 
grzechy świętokradztwa i nasze przestępstwa; jak również przestępstwa tego ludu i całego 
świata uczynione przeciw Twemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa; dla 
nawrócenia i zbawienia dusz, za wzrost wiary katolickiej, za pokój i życie, za małżeństwa i 
rodzinę by wzrastały według woli Bożej; za papieża, kapłanów i wszystkich, którzy bronią i 
promują wartości katolickie.   

Matko, Ty jesteś naszą nadzieją i Tobie ufamy. Naucz nas modlić się sercem pokornym, żyć w 
radości, jedności i miłości, abyśmy doszli do Prawdy, Sprawiedliwości i Pokoju oraz umieli 
dawać świadectwo bycia Twoimi dziećmi.  Amen. 

 MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII DO ŚW. JÓZEFA 15 

Wszyscy: Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej 
Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.  

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Bożą i przez ojcowską 
Twoją troskliwość, 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, 
przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś 



 

11 de 46 
 

uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego 
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas 
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć 
świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 
 

 MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA św. Ojca Pio z Pietrelciny 

Wszyscy: O Święty mój Aniele Stróżu, strzeż moją duszę i ciało.  Oświeć mój umysł, abym mógł 
lepiej poznać Pana, Boga mego i kochać go całym sercem.   

Strzeż mnie, gdy modlę się, abym nie ulegał rozproszeniom. Wesprzyj mnie Twoimi radami, 
abym mógł żyć jako dobry chrześcijanin i pomóż mi dokonywać dobrych uczynków z hojnością.  
Broń mnie przed zwodzeniem złego i pomóz mi podczas doświadczania pokus, abym mógł 
zwyciężyć w walce ze złem.  Amen.  

Wszyscy: Aniele Pański, jesteś moim opiekunem, Opatrzność Boża powierzyła mi Ciebie: 
Oświeć mnie, ratuj, prowadź i rządź mną w tym dniu i zawsze.  Amen.       

Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu 
Panu Jezusowi Chrystusowi, za RANA JEGO PRAWEJ NOGI, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: 
za Świętą Matkę Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za moją 
rodzinę, mój Naród i cały świat, w szczególności za nas samych, którzy uczestniczymy 
teraz w tej Modlitwie Oblężenia Jerycha.  

TRZECIA TAJEMNICA – WEDŁUG DANEGO DNIA 

Radosne: poniedziałek i sobota 
3. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,1-7) 

Bolesne: wtorek i piątek  
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (Mt 27,27-29) 

Chwalebne: środa i niedziela 
3. Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-4) 

Światła: czwartek  
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do 
nawrócenia (Mk 1,14-15) 

• 1 Ojcze nasz / 10 Zdrowaś Maryjo / 1 Chwała Ojcu  

• Prowadzący: Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, 

o Wszyscy: W życiu i przy śmierci, chroń nas Wielka Pani.   

• Prowadzący: Dziewico Najświętsza, Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza 

o Wszyscy: Wybaw naszą Ojczyznę i zachowaj nas w wierze. 

Wszyscy: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 

potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. 

 

Prowadzący: CZWARTY MUR.- Opieka i nasze Opieczętowanie 
 
Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne: 
- złość i gniew na cierpliwość (6); 
- lekkomyślność na zainteresowanie się innymi (32);  
- niezgoda która oddziela na jednomyśność która jednoczy (30); 
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- chęć dyskusji na czynienie pokoju (12), i daj nam wytrwać w Twojej łasce. Amen. 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA16  

Wszyscy: Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 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 strąć do piekła. Amen. 

 MODLITWA DO KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 

Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi; 
BŁAGAMY CIĘ, byś nasze rodziny, synów tego narodu i całego świata oraz nas wszystkich 
którzy modlimy się razem, w tym Duchowym Oblężeniu Jerycha, BYLI OPIECZĘTOWANI 
NAJDROGOCENNIEJSZĄ KRWIĄ JEZUSA CHRYSTUSA i chronieni od wszelkiego zła. 

• Wszyscy: Opieczętuj nasze serce, duszę, umysł i siły (Mt 22,37 i Mk 12,30), abyśmy 
Ciebie miłowali ponad wszystko, co istnieje i aby nie wpływało na nas nic, coś się 
sprzeciwia. 

• Opieczętuj nasze ciało, byśmy byli zdrowi i odrzucali wszelki grzech. 

• Opieczętuj nasze oczy, byśmy patrzyli Twoim spojrzeniem a nie tylko na sposób ludzki.  

• Opieczętuj nasze uszy, byśmy słuchali tylko Twojego głosu i za Tobą podążali. 

• Opieczętuj nasze usta, by słowa nasze błogosławiły a nie przeklinały. 

• Opieczętuj nasze ręce, by pracowały dla Twojego dzieła, dla naszego dobra i innych 
ludzi.  

• Opieczętuj nasze stopy, by prowadziły nas do Ciebie y byśmy nie zeszli z Twojej drogi. 

• Opieczętuj naszą przeszłość, by wszelka rana, która sprawia nam ból, została 
uzdrowiona. 

• Opieczętuj naszą teraźniejszość, byśmy wszystko czynili przez Ciebie, w Tobie, z Tobą i 
dla Ciebie. 

• Opieczętuj naszą przyszłość, by nasze plany były Twoimi planami. 

• Opieczętuj całe nasze jestestwo: świadomość, podświadomość, psychikę, cielesność i 
duchowość, byśmy byli zawsze ukierunkowani na Ciebie. Amen.  

• Opieczętuj nasze powołąnie i nasze intencje, aby były szczere i byśmy mogli służyć Tobie 
z całego naszego serca, w pokorze i według Twojej Świętej Woli.  

Prowadzący (a): Najdroższa Krwi Chrystusa. 

Wszyscy: Chroń nas i zbaw od złego (3 razy). 

 
Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu Panu 

Jezusowi Chrystusowi, RANA JEGO LEWEJ NOGI, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: za Świętą Matkę 

Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za moją rodzinę, mój Naród i cały 

świat, w szczególności za nas samych, którzy uczestniczymy teraz w tej Modlitwie Oblężenia 

Jerycha. 
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CZWARTA TAJEMNICA – WEDŁUG DANEGO DNIA 

Radosne: poniedziałek i sobota 
4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni (Łk 

2,21-24) 

Bolesne: wtorek i piątek  
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię (Mk 15,21-22) 

Chwalebne: środa i niedziela 
4.  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny (Łk 1,46-50) 

Światła: czwartek  
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor (Mt 17,1-2) 

• 1 Ojcze nasz / 10 Zdrowaś Maryjo / 1 Chwała Ojcu  

• Prowadzący: Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, 

o Wszyscy: W życiu i przy śmierci, chroń nas Wielka Pani.   

• Prowadzący: Dziewico Najświętsza, Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza 

o Wszyscy: Wybaw naszą Ojczyznę i zachowaj nas w wierze. 

Wszyscy: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 

potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. 

 

Prowadzący: PIĄTY MUR.- Chronieni Łaską Bożą, idziemy naprzód.  
 

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne: 
- chełpliwość i zarozumiałość na Bojaźń Bożą i prostotę (18, 31); 
- brak umiaru na dominację siebie (14); 
- fałszywe ludzkie poważanie na odwagę by bronić Ciebie y Twoich spraw (5); 
- próżne ziemskie uciechy na pragnienie wieczności z Bogiem (7) i daj nam wytrwać w Twojej 

łasce. Amen. 
 

 (Na stojąco) WYRZECZENIE SIĘ CZYNÓW PRZECIWKO BOGU I NASZEJ WIERZE 

Prowadzący: Według Twojej Świętej Woli, Panie Jezu, w Twoim Imieniu Świętym, przez Twe 
Najświętsze Rany, przez Twą Najświętszą Krew i Zmartwychwstanie, za przyczyną 
Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała Archanioła, mojego Anioła Stróża i wszystkich 
Aniołów Bożych, Świętego Józefa Opiekuna  Rodziny Świętej, wszystkich Świętych; dusz 
czyśćcowych, oraz całego Kościoła; Dzisiaj, przed wiecznym terazniejszością Naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Króla i mojego Pana, podtrzymywany łaską i opieką udzielonej mi, poprzez 
CHRZEST, I OPIERAJĄC SIĘ NA SŁOWIE BOŻYM ( w przypadku kapłana: I MYM SAKRAMENCIE 
KAPŁAŃSTWA), Wyrzekam się i odrzucam wszelkie zło we mnie:     (wymienić imię i nazwisko) , w 
mojej żonie/mężu: imię, u moich dzieci:             (wymienić je)                   , i w moim rodzie: (wymienić 

nazwiska); I BŁAGAM CIĘ, ABYŚ UNIEWAŻNIŁ, ANULOWAŁ, ODRZUCIŁ, ZŁAMAŁ, SPALIŁ 
ogniem Ducha Świętego, wszelkiego rodzaju zniewolenia, klątwy lub krzywdy które zły przez 
naszych przełożonych, rządzących czy inne jeszcze osoby, próbował ustanowic lub już 
uchwalił w naszym kraju lub jakiejkolwiek części świata, przeciwko suwerenności Boga 
Wszechmogącego.  
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I pokornie proszę, abym ja, jak również moja rodzina, wszystkie dzieci tego Narodu, zostaliśmy 
opieczętowani i chronieni przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przed 
działaniami sprzecznymi z Prawem Bożym, które jest realizowane przez naszych 
przełożonych, rządzących, czy kogokolwiek innego, i aby zło się nie szerzyło, ale zostało 
wypędzone z naszego narodu. Amen. 

Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu Panu 

Jezusowi Chrystusowi, BÓL JEGO PRZEBITEGO BOKU, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: za Świętą 

Matkę Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za moją rodzinę, mój Naród i 

cały świat, w szczególności za nas samych, którzy uczestniczymy teraz w tej Modlitwie 

Oblężenia Jerycha. 

PIĄTA TAJEMNICA – WEDŁUG DANEGO DNIA 

Radosne: poniedziałek i sobota 
5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni 

(Łk 2,41-52) 

Bolesne: wtorek i piątek  
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (ŁK 23,32-49) 

Chwalebne: środa i niedziela 
5.  Ukoronowanie Maryi na Królową 
nieba i ziemi. (Ap 12,1) 

Światła: czwartek  
5. Ustanowienie Eucharystii (Mt 26.26-29) 

• 1 Ojcze nasz / 10 Zdrowaś Maryjo / 1 Chwała Ojcu  

• Prowadzący: Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, 

o Wszyscy: W życiu i przy śmierci, chroń nas Wielka Pani.   

• Prowadzący: Dziewico Najświętsza, Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza 

o Wszyscy: Wybaw naszą Ojczyznę i zachowaj nas w wierze. 

Wszyscy: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 

potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. 

Prowadzący: SZÓSTY MUR.- Świadomi Bożej Pomocy wkraczamy do bitwy 
 

Wszyscy: : Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne: 
- wstręt lub lenistwo duchowe na męstwo (24); 
- popadanie w grzeche główne na naśladowanie Maryi w praktyce cnót (3,17,22,34); 
- pobudzanie do grzechu na pragnienie ratowania dusz (15); 
- uzależnienia i praktyka szkodliwych nawyków na praktykę modlitwy, ofiary i postu (8), i daj nam 

wytrwać w Twojej łasce. Amen. 

 (Na stojąco) AKT OSOBISTEGO WYRZECZENIA SIĘ 
 

Prowadzący: Trójco Przenajświętsza, zjednoczeni z całym Dworem Niebiańskim i przez 
Nieskończoną moc Świętego Imienia Jezus, przez jego Najświętsze Rany i Jego Najdroższą 
Krew, przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo śwętego Józefa, 

 

* 
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Modlitwa na każdy dzień 

(Codzienny) Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 
 

• Wszystko to, co sprawiło, że nie kocham Cię ponad wszystko, w tym także mnie samego(ej), innych 
ludzi lub stworzeń i marności tego świata; brania Twojego imienia na darmo i nie poświęcania Ci dnia 
świątego, niedziękowanie Tobie; bycie nieposłusznym, negowanie Ciebie i Twojego prawa, Twojego 

Kościoła i Twojej Woli17; zapominanie o Tobie, i odmawienie Ci miejsca należnego.  

(Codzienny) Wszycy: OSKARŻAM, WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM:   

• Szatana, jego upadłych aniołów, jego przepychu, podstępu i uwodzenia, jego kłamstw i 

próżnych obietnic; każdego jego aktu dokonywanego przeciwko Wszechmogącemu 

Bogu; przeciwko Świętej Eucharystii, Słowu Bożemu, przeciwko Dziewicy Maryi 18; 

Aniołom i Świętym, przeciwko Kościołowi Katolickiemu i jego hierarchii; oraz miejscom i 

rzeczom świętym. 

(Codzienny) Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM:19 

• Domniemanie o zbaweniu bez konieczności porzucenia grzechu i podjęcia wysiłku; 
zaprzeczanie prawdzie objawionej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa20; zazdrość łasce 
udzielanej bliźniemu; i rozpacz w miłosierdzie Boże nawet w niebezpieczeństwie śmierci. 

• siedem grzechów głównych:21 pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w 
jedzeniu i piciu,  gniew, lenistwo i wszystkie ich pochodne.  

            *Modlitwa danego dnia 

Dzień 1. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM:22 

• (D1) Każdy atak na życie ludzkie i jego ochronę, według planu Bożego: samobójstwo i 
morderstwo; aborcję i eutanazję; terroryzm; handel ludźmi i ich organami, handel 
narkotykami; wszelkie akty przeciwko małżeństwu i rodzinie; negację daru prokreacji, 
interupcję aktu małżeńskiemu, aby zapobiec ciąży23, wszystkie metody antykoncepcji 
nienaturalnej24, sterylizację; sztuczne poczęcia, ojcostwo i adopcję poza Boskim Prawem; 
eugenikę i transhumanizm genetyczny25. 

• (D1) Każdą formę cielesnego grzechu popełnionego przeciwko czystości i godności 
ludzkiej, dokonanemu myślą lub uczynkiem ze sobą samym(ą), inną osobą, 
zwierzęciem lub rzeczą; pornografię, cudzołóstwo, i wszystkie nienaturalne cielesne 
grzechy, niegodną intymność w małżeństwie, homoseksualność, pederastię, gwałt, 
kazirodztwo, ideologię gender, prostytucję i wszelkie inne grzechy z tymi związane.  

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 2. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

• (D2) Nie czczenie moich rodziców, mojego małżonka(i), moich dzieci i nie szanowanie 
bliźniego; brak przebaczenia, nienawiść i wszelkie formy przemocy, kradzież; kłamstwo i 
dawanie fałszywego świadectwa; zazdrość i nadmierne przywiązanie do ludzi, pieniędzy, 
zwierząt lub rzeczy; przekupstwo, oszustwo, wzbogacanie się, hipokryzję, arrogancję i 
samouwielbienie.  
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• (D2) Strach, nieufność, tchórzostwo, zarozumiałość, smutek, wszelkie kompleksy; egoizm, 
obojętność, niesprawiedliwość, wszelką dyskryminację, ucisk, faworytyzm, niestałość, 
nieuporządkowaną miłość i pożądanie bogactw światowych, honoru i piękności; niezgodę, 
marnotrawstwo, nie pomaganie Kościołowi i odraczanie moich obowiązków.  

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 3. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

• (D3) Całe zło w mojej duszy, ciele, umyśle, w moim małżeństwie, rodzinie i pracy, 
spowodowane przeze mnie jako efekt mojej traumy lub zaburzeń w mojej przeszłości, w tym 
nabytych w czasie ciąży i dziecieństwa, lub spowodowanych przez moich krewnych bądź 
innych ludzi. 

• (D3) Wszelkie nieuzasadnione wystawianie się na niebezpeczeństwo i zagrożenie, 
lekkomyślność i letniość duchową; próżne zabawy, uzależnienia, używanie narkotyków, , 
alkoholu, tytoniu, uprawienie seksu, hazardu, gier wideo, nadmierne używanie telewizji, sieci 
społecznych i innych usług.  

• (D3) Wszelką przyjaźń, ugrupowanie, ideologię, prawo, produkt, służbę lub osobę, które oddzielają 
mnie od Boga i wartości ewangelicznych.  

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 4. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM 26: 

•  (D4) Wszelkie formy idolatrii27; przynależność do jakiejkolwiek grupy satanistycznej, 
praktyki spirytystyczne, duchowość wschodnich religii, rytuały przedchrześcijańskie, 
wierzenia animistyczne lub panteistyczne, ubóstwiające różne elementy natury lub innej 
jeszcze rzyczy.  

• (D4) Wszyelkie formy ofiary z ludzi i zwierząc, rytuały i obrzędy poświęcenia się złu, 
wampiryzm, wszystkie obchody natury pogańskiej, takie tak jak halloween28, ryty 
szamańskie, paganizowanie świąt chrześcijańskich, takich jak Wielkanoc, Boże 
Narodzenie29 i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 30, itp. 

• (D4) Wszelkie rodzaje czarów, astrologii, wróżbiarstwa, magii białej lub czarnej, ryty 
voodoo, fałszywe uzdrowicielstwo; telepatię, jasnowidztwo, seanse spiritystyczne medium, 
telekineza, alchemia i inne podobne praktyki. 

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 5. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

•  (D5) Wszelkie formy praktykowania przesądów, wzywanie duchów, wróżenie 
dotyczące szczęścia, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, władzy, bogactwa lub 
miłości romantycznej. Nadawanie fałszywych mocy, które nie pochodzą od Boga, 
takim przedmiotom jak amulety, talismany, znaki masońskie lub satanistyczne, łapacz snów, 
piramidy, “oczy tureckie”, nogi królicze, kwarce, magnesy, rzeźby buddy, słonie 
szczęśliwości, chińskie koty, ying-yang, egipskie krzyże; drzewka życia, dłoń fatimska; węże, 
smoki, czaszki, ogry, testamenty, wróżki i bajki31; wszelkie pogańskie stosowanie świec i 
produktów zrytualizowanych oraz wszelkie przedmioty sprzeczne z wiarą katolicką 32.  
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(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 6. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

•  (D6) wszelkie formy spirytyzmu, przepowiadania przyszłości, przywoływania 
zmarłych i zabaw spirystyczne takich jak; ouija, charlie-charlie, gry z kredkami, chaneling; 
czytanie z kart, horoskopy, wykresy astralne, czytanie z dłoni, interpretacje kształtu z wosku,  
z kawy, herbaty, numerologia, ślimaki i runy33; radiostezja,34 oraz wszelkie inne podobne 
praktyki; tatuaże i graffiti35 symbole ezoteryczne lub satanistyczne. 

• (D6) wszelkie antychrześcijańskie wyrażenia i stowarzyszenia,36 takie jak: masoneria37, 
socjalizm, komunizm 38, satanizm39 i każdy inny nurt duchowy lub filozoficzny odrzucająca 
Boga. 

• (D6) Każdy rodzaj zaklęcia i formy okultyzmu oraz każdego ducha, który nie pochodzi 
od Boga i które nie zostały wcześniej wymienione. 

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

 

Dzień 7. Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

•  (D7) wszelkie praktyki Nowej Ery40, jego egocentryczną duchowość, metody 
samopomocy i ich ukryte relacje z przesądami mistycznymi o energii lub o 
podmiotach obcych względem Boga, takimi jak: Reiki, joga, otwarcie czakry, mantry, feng 
shui, mandale41; medytacja transcendentalna, metoda silva, konstelacje rodzinne42, 
enneagramy 43, mindfulness44, kursy cudów, czytanie aniołów, programowanie umysłowe, 
terapie samoudoskonające, które odnoszą się do Nowej Ery, lub innych podobnych praktyk 
fałszywej duchowości, sprzecznych z prawdami naszej wiary. 

• (D7) wszelki kult i wzywanie imienia aniołów różnych od tych jedynie wymienionych w 
Biblii, jak: Michał, Gabriel i Rafał 45. 

• (D7) wszelkie rodzje muzyki, filmy, wideo, kreskówki, zabawki, czytania, mody, tańce i 
rozrywki przeciwne wierze katolickiej, życiu i godności ludzkiej. Wszystko to, co zawiera 
bałwochwalstwo, czary, morderstwo, przemoc, terroryzm, seks i inne tym podobne46. 

• (D7) wszelkie leki holistyczne i medycynę alternatywną związaną z energiami, 
wezwaniami, kontrolą umysłu lub przesądami, dającymi moc, której nie mają 
naturalnie rzecz biorąc,47 takie jak: terapie bioenergetyczne: irydiologia, krystaloterapia, 
chromoterapia, akupunktura, magnetoterapia48, refleksologia, masaż energetyczny; 
manipulacja energiami wzbudzanymi rękami lub urządzeniami; terapia podświadomości: 
opróżnianie umysłu49, muzykoterapia Nowej Ery50 hipnoterapia; terapia z esencjami: 
aromaterapia, kwiaty bacha51, homeopatia52 i wszelkie inne podobne praktyki. 

(Jako kontynuacja: modlitwa na każdy dzień, na stronie 17) 

                     *Modlitwa każdego dnia 

(Codzienny) Wszycy: WYRZEKAM SIĘ I ODRZUCAM: 

• Wszelkie działania i zaniechania, które nawet nieświadomie otworzyły drzwi do zła we 
mnie lub w innych ludziach. 
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Wszycy: Panie Jezu, proszę Cię, aby ukrócił, zniszczył, unieważnił i spalił w ogniu Ducha 
Świętego wszelkie środki i okoliczności, przez które wyżej wymienione szkody, zostały 
dokonane przeze mnie i przez moich blizkich; we mnie i w nich oraz wszystkie skutki, które ja, 
moja rodzina i przodkowie sprowokowali lub otrzymali od wspomnianych wyżej zło czynów, i 
proszę Świętego Michała Archanioła, aby wysłali je do stóp Twojego Krzyża, gdzie zwyciężyłeś 
zło i nas zbawiłysz. Amen. 

 (Na stojąco) WYZNANIE WIARY - SKŁAD APOSTOLSKI 

Wszyscy: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa 
Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począ z Ducha Świętego, narodził się 
z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do 
piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na Niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
Wszechmogącego, satmtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.  

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne Amen.  

Wszyscy: Tymi wyrzeczeniami i moim wyznaniem wiary odnawiam obietnice mojego chrztu53 i 
bedąc świadomy mojego zobowiązania, zwracam się do Jezusa Chrystusa i ogłaszam Go raz 
na zawsze jako mojego Zbawiciela i pokładam całe moje zaufanie w Jego Łasce i Miłości, abym 
Go naśladował i był Mu posłuszny jako swojemu Panu. Amen.  

Prowadzący: ¿Któż jak Bóg? 

Wszyscy: Nikt jak Bóg! (3 razy). 

 
MODLITWA WSTAWIENICTWA, ABY BÓG NAS UWOLNIŁ OD WSZELKIEGO ZŁA 

* W oparciu o modlitwę Ojca Gabriele Amorth. 

Prowadzący: Panie Jezu, powiedziałeś: „cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, 
aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu” (J 14, 13).  

Wszyscy: Ufając Tobie, prosimy Cię, Ojcze Niebieski, w Święte Imię Jezusa, przez zasługi Jego 
męki, śmierci i zmartwychwstania; prowadzeni Duchem Świętym i przez Najświętszą Maryję 
Panną i cały Niebieski Dwór, prosimy aby nasza rodzina, kraj, cały świat i my, którzy modlimy 
się w tym Oblężeniu Jerycha, zostali uwolnieni od złego i wszystkich jego zastępów. 

• Od nienawiści, gniewu, braku przebaczenia, dumy, lenistwa, chciwości, niesprawiedliwości, 
zazdrości i zawiści; braku kontroli nad sobą, strachu, nieświadomości, nierealności, obsesji, 
niepokoju, boleści, braku nadziei, smutku, depresji, pożądania śmierci i samobójstwa; 
błagamy Cię: Uwolnij nas, Panie. 

• Od wypadków, chorób, wdowieństwa, sieroctwa, sterylności i samotności; porzucenia, 
porwania, niewolnictwa, zniknięcia, wojny i negatywnego dziedzictwa po naszych przodkach; 
braku szczęścia, zdrady, urazy, poniżenia, odrzucenia i goryczy; brudu, ruiny, nędzy, 
nieporządku i od zbytniej zależności od innych, aby być szczęśliwym; błagamy cię: Uwolnij 
nas, Panie. 

• Od lubieżności, niewłaściwego korzystania z seksualności, ideologii gender, nałogów i 
nieposzanowania godności ludzkiej; od aborcji, eutanazji, eugeniki54 i transhumanizmu55; 
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traumy nabytej w czasie ciąży i dzieciństwa, podziału rodziny i społeczeństwa, a także od 
wszystkich złych przyjaźni; błagamy Cię: Uwolnij nas Panie.  

• Od podstępu złego, zaklęć, klątw, czarów, oddania się złu; od wezwania i wołania 
kosmicznych duchów, szpiegów, od istot duchowych nazywanych mistrzami mądrościami; 
wiary w reinkarnację, od regresji, ezoteryzmu56, sekretnej metafizyki57, fałszywych wizji i 
wizjonerów; błagamy Cię: Uwolnij nas Panie. 

Wszyscy: Duchu Święty przyjdź i weź mnie w posiadanie, moją rodzinę i cały świat; rozpalaj 
naszego ducha, abyśmy każdego dnia należeli bardziej do Ciebie i byśmy byli bardziej duchowi 
i mniej światowi. 

• Weź w posiadanie nasze ciało, umysł, duszę i uczucia, abyśmy cieszyli się zdrowiem i i 
żyli w cnocie.  

• Weź w posiadanie nasz czas, pracę i nasze dobra, aby służyły Tobie.  

• Weź w posiadanie nasze problemy i zmartwienia, tak, abyśmy ufali Tobie.  

• Weź w posiadanie naszą rodzinę, nasz apostolat i wszystkie aspekty naszego życia, aby 
Twoja wola wypełniła się w nas.  

Prowadzący: Duchu Święty, źródło światła, 

Wszyscy: Oświecaj nas (3 razy)  

 
Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała 

naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, KORONA CIERNIOWA, z wiarą i nadzieją prosimy Cię: 

za Świętą Matkę Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa Chrystusa; za moją 

rodzinę, mój Naród i cały świat, w szczególności za nas samych, którzy uczestniczymy 

teraz w tej Modlitwie Oblężenia Jerycha. 

 

Prowadzący: Ojcze nasz...  
Wszyscy: Chleba naszego powszedniego….... 

Prowadzący: Zdrowas Maryjo, Córko Boga Ojca, Najczystsza Dziewico przed Porodem, w 
Twoje ręce powierzamy naszą wiarę, abyś ją oświecała, łaski pełna Pan z Tobą, ...  

Wszyscy: Święta Maryja, Matka Boża, ... 
  
Prowadzący: Zdrowas Maryjo, Matko Boga Syna, Najczyjsza Dziewico w trakcie Porodu, 
w Twoje ręce powierzamy naszą Nadzieję, abyś ją ożywiła, łaski pełna Pan z Tobą...  

Wszyscy: Święta Maryjo, Matka Boża, ...  
  
Prowadzący: Zdrowas Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Najczystsza Dziewico także 
po porodzie, w Twoje ręce powierzamy naszą Miłość, abyś ją rozpaliła, łaski pełna, Pan z 
Tobą ... 

Wszyscy: Święta Maryjo, Matka Boża, ... 
 

Prowadzący: Zdrowaś Maryjo,  Najświątsza, Świątynio, Tronie i Tabernakulum Najświęty 
Trójcy, Dziewico poczęta bez winy grzechu pierworodnego.    
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Wszyscy: Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj, Do 
Ciebie wołamy, Wygnańcy synowie Ewy, Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc, Na tym 
łez padole, Przeto Orędowniczko nasza, One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, A 
Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, Po tym wygnaniu nam okaż, O łaskawa,  
O litościwa, O słodka, Panno Maryjo. Amen.  
Wszyscy: Módl się za nami, Matko Boża, abyśmy byli godni przyjęcia Boskich łask i 
obietnic Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Prowadzący: SIÓDMY MUR.- Dziękujemy Bogu za Jego Pomoc 
 

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne: 
- ślepota i szorstkość duchowa na wdzięczność za wszystko co nam dajesz (9); 

- wątpliwość w Tobie na radość ufności w Tobie (20); 

- fałsz lub hipokryzja na prawdę (11); 

- upór w grzechu na lęką przed obrażając Cię i nawróczenie (28), i daj nam wytrwać w Twojej 

łasce. Amen. 

 

Prowadzący: Przenajświętsza Trójco, w Twojej Boskiej Woli, przez mękę jaką zadała naszemu 

Panu Jezusowi Chrystusowi, RANY NA TWARZY, NA RAMIENIU I NA PLECACH, z wiarą i 

nadzieją prosimy Cię: za Świętą Matkę Kościół, ciało mistyczne i Oblubienicę Jezusa 

Chrystusa; za moją rodzinę, mój Naród i cały świat, w szczególności za nas samych, 

którzy uczestniczymy teraz w tej Modlitwie Oblężenia Jerycha. 

 

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

Prowadzący: Wszyscy: 
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Chryste, zmiłuj się nad nami, 
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Chryste usłysz nas, 
Chryste wysłuchaj nas, 

Panie, zmiłuj się nad nami, 

Chryste, zmiłuj się nad nami 
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Chryste usłysz nas, 
Chryste wysłuchaj nas, 

Ojcze Boże niebieski,  
Synu, Odkupicielu świata, 
Duchu Święty, Boże,  
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

zmiłuj się nad nami.  
“ 
“ 
“ 
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Za każda letanía się odpowiedzi: Módl się na nami 

Święta Maryjo,  
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko Miłosierdzia,  
Matko łaski Bożej,  
Matko Nadziei,  
Matko nieskalana,  
Matko najczystsza,  
Matko dziewicza,  
Matko nienaruszona,  
Matko najmilsza,  
Matko przedziwna,  
Matko dobrej rady,  
Matko Stworzyciela,  
Matko Zbawiciela,  
 
Panno roztropna,  
Panno czcigodna,  
Panno wsławiona,  
Panno można,  
Panno łaskawa,  
Panno wierna,  

Zwierciadło sprawiedliwości,  
Stolico mądrości,  
Przyczyno naszej radości,  
Przybytku Ducha Świętego,  

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności,  
Różo duchowna,  
Wieżo Dawidowa,  
Wieżo z kości słoniowej,  
Domie złoty,  
Arko przymierza,  
Bramo niebieska,  
Gwiazdo zaranna,  
Uzdrowienie chorych,  
Ucieczko grzesznych,  
Pociecho migrantów,  
Pocieszycielko strapionych,  
Wspomożenie wiernych,  
Królowo Aniołów,  
Królowo Patriarchów,  
Królowo Proroków,  
Królowo Apostołów,  
Królowo Męczenników,  
Królowo Wyznawców,  
Królowo Dziewic,  
Królowo wszystkich Świętych,  
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  
Królowo wniebowzięta,  
Królowo różańca świętego,  
Królowo rodzin,  
Królowo pokoju, 
 

                                                                                                                                                   

Prowadzący: ÓSMY MUR.- Oddajemy nasze modlitwy Bogu, szukając zmiany w życiu. 
 

Wszyscy: Błagam Cię, Ojcze Niebieski, abyś zniszczył we mnie i we wszystkich ludziach 
następujące wady i przemienił je w cnoty im przeciwne: 

- Rozpacz, strach i smutek na nadzieje w Tobie (21,35); 

- Nieszczęśliwość na szczęścia poznając, że jesteśmy przez Ciebie słyszeni, chronieni i 

kochani (13), i daj nam wytrwać w Twojej łasce. Amen. 

Wszyscy: O Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalana Matka i Królowa Aniołów! Błagam 

cię, pomogaj nam i paraliżowaj plany tych, którzy sprzeciwiają się Bogu; daj im łaskę światłości, 

nawrócenia i wybawienia. Niech twoje anioły chronią Najświętszą Eucharistę, parafie i świątynie, 

miejsca i rzeczy sakralne, duchowieństwo, i osoby poświęcone Bogu na całym świecie. Chroń 

ich przed profanacją, kradzieżą, zniszczeniem i desakralizacją; z ignorancji, niezrozumieniem, 

zapominanie i obrażenie; a wszystkim Twoim dzieciom, Matko Najświęta, ukaż nam prawdę, 
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zabierz naszą niedbałość, pomóż nam abyśmy byli wierni Bogu Trójedynemu, naszemu 

obietnicy chrztu, Ewangelii i Eucharystii; Kościółowi, który jest jednym, świętym, katolickim i 

apostolskim; abyśmy byli posłuszni Przykazaniom Boga, Dogmatom wiary i Świętej Tradycji; daj 

nam doskonały wyprawę, ostateczną wytrwałość, pomóź nam w naszych potrzebach i 

problemach; i przyjdź teraz, aby zmiażdżyć głowę starego węża. Amen. (Rodzaju 3:15; Ap. 

12:1-5). 

Przywódca: Najświętsza Maryjo Panno! 

Wszyscy: Uratuj naszą ojczyznię i zachowaj naszą wiarę. (3 razy)! 

ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

Prowadzący: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

Wszyscy: przepuść nam, Panie. 

Prowadzący: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

Wszyscy: wysłuchaj nas, Panie. 

Prowadzący: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

Wszyscy: zmiłuj się nad nami. 

Wszyscy: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz 
nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 
Panno  chwalebna i błogosławiona. Raczej wynawiaj nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, Oh 
Chwalebna i Błogosławiona Dziewico.   

Módl się za nami, Święta Matko Boża. Abyśmy byli godni osiągnięcia łask Bożych i obietnic 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 

* Zobacz opcjonalne SKRĘTY FIZYCZNE SEKCJI 

Prowadzący: Mocą wiarą i w cisze, oddajemy te modlitwy Bogu, aby znieczył "mury", które nas 
dotyczą, przedstawione w arkuszach intencyjnych Duchowy Oblężoney Jerycha.  

• Od 1. Do 6. Dnia jeżeli możliwe można zawraca się fizycznie lub psychicznie z intencjami 
okoła ałtarza; 

Dzień 7. Patrz na strony 22 

MODLITWY KONCOWE I DZIĘKOWANIE (Dzień 1 do 6) 

Wszyscy: Trójco Najświętsza, dziękujemy Ci za tę posługę, którą właśnie wykonujemy i za 
wszystkie uzyskane łaski; prosimy Cię, aby najczystsza woda płynąca z boku Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa nas pościerała i oczyściła; a Jego najcenniejsza krew mi opieczętowa, także  
moją rodzinę, nasze rzeczy, kieruj nasze działania i zwiększaj w nas skromność. 

Prosimy, aby wróg nas nie szkodził; aby wszelki ból, całe zło lub jego zemsta zostały  wyrwanie 
od nas i posyłali ich do stóp Krzyża Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela. 

Wszyscy: Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, niech nasze stopy pójdą razem, niech nasze 
ręce zgromadzą się razem, niech nasze serca biją w jedności, niech nasze wewnątrz czuwał tak 
samo, niech myśl naszych umysłów będzie jedna, aby nasze uszy mogli słuchać razem 
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milczenia, także nasze spojrzenia mogą być głęboko splecione, złączyć się ze sobą i aby nasze 
usta mogły modlić się razem do Wiecznego Ojca do uzyskania miłosierdzie. 
Najświętsza Maryjo Panno, poświęcamy ci naszą rodzinę i dziękujemy Cię i Archaniołom 
Michałowi, Gabrelowi i Rafałowi, Aniołowi Stróżowi naszego narodu, naszemu Aniołom Stróżom 
i wszystkim Aniołom Bożym; Św. Józefowi, Twojej najczytszej męża, wszystkim świętym i 
duszom czyśćcom, za wstawanie za nami podczas tej modlitwy; i prosimy, aby Miłość Ducha 
Świętego wypełniała wszelką pustkę w naszych sercach. Amen. 
 
 

POŚWIĘCENIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Dzień 1 do 6) 

 

Wszyscy: O Pani moja i Matko moja! Tobie ofiarowuję się całkowicie i na znak mojego oddania 

Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez 
żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie, o dobra Matko, należę, to proszę Cię, strzeż mnie 
jako Twojego dobra i Twojej własności. Amen. 

Wszyscy: Słodka Matka, nie błądź od nas, nie odwracaj się od nas, chodź z nami wszędzie i 
nigdy nie zostaw nas samych, bo tak bardzo nas chronisz, jak prawdziwa Matka, przykryj nas 
swoim płaszczem i uczyń nas błogosławieństwem, + Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. 

 

Lider: Módlmy się za Papieża, aby kierował Kościołem zgodnie z wolą Bożą i aby zarobił 
odpusty tych modlitw: 

Wszyscy: Ojcze nas…  /    Zdrowaś Maryjo…   /    Chwała Ojcu… 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I REZERWOWY  (Dzień 1 do 6) 

* Zastosowanie, jeśli modlitwa Jerycha modlitewne jest przewodniczana przez kapłana.  

 

+ Przez znak Krzyża Świętego,  wybaw nas, Boże nasz, + od naszych nieprzyjaciół.  

  + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

-----------------------   FINAŁ Dzień 1 do 6  ----------------------- 
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Dzień 7 obraca się fizycznie lub psychicznie wokół ałtarzu z intencjami. 

W siódmej raz, zaczyna modlitwa lub śpiewana Chwała Bogu na wysokości wielkim entuzjazmem i 
radością, a następnie z ostatecznymi modlitwami. 

Liście zamiarów są łamane i wyrzucane, ufając, że Bóg zatrości się o te problemy. 

 

MODLITWY (Dzień 7) 

Wszysci: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. 
Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała 
Twoja. Panie, Boże, królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste. Panie, Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, 
zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, 
Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. 

Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i duchowi Świętemu. 

Wszyscy: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy). 

 

MODLITWY KONCOWE I DZIĘKOWANIE (Dzień 7) 

Prowadzący: Panie Jezu, Ty mówiłeś: „Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 9), odpowiadając 
na to wezwanie Ewangelii, chcemy Cię powiedzieć, że słuchamy Ci i chcemy iść za Tobą. 

Wszyscy: Ufając w Twoją ochronę, prosimy Ducha Świętego, aby powiedział nam, jakie 
przedmioty musimy zniszczyć poprzez skażenie złem, co musimy wyznać i jakie postawy 
musimy zmienić, aby być wiernymi naśladowcami Twoje. 

Wszyscy: Trójco Najświętsza, dziękujemy Ci za tę posługę, którą właśnie wykonujemy i za 
wszystkie uzyskane łaski; prosimy Cię, aby najczystsza woda płynąca z boku Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa nas pościerała i oczyściła; a Jego najcenniejsza krew mi opieczętowa, także  
moją rodzinę, nasze rzeczy, kieruj nasze działania i zwiększaj w nas skromność. 

Prosimy, aby wróg nas nie szkodził; aby wszelki ból, całe zło lub jego zemsta zostały  wyrwanie 
od nas i posyłali ich do stóp Krzyża Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela. 

 

MAGNÍFICAT (Dzień 7) 

Prowadzący: Najświętsza Maryjo Panno, Matka Jezusa Chrystusa i nasza Matka, z wielką 
radością, powtarzać modlitwę, którą głosiłas, w twojej wizycie w kuzynie św. Elżbiety. 

Wszyscy: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał 
na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z 
pokolenia na pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył 
pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 
Amen. 
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Najświętsza Maryjo Panno, poświęcamy ci naszą rodzinę i dziękujemy Cię i Archaniołom 
Michałowi, Gabrelowi i Rafałowi, Aniołowi Stróżowi naszego narodu, naszemu Aniołom Stróżom 
i wszystkim Aniołom Bożym; Św. Józefowi, Twojej najczytszej męża, wszystkim świętym i 
duszom czyśćcom, za wstawanie za nami podczas tej modlitwy; i prosimy, aby Miłość Ducha 
Świętego wypełniała wszelką pustkę w naszych sercach. Amen. 

POŚWIĘCENIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Dzień 7)  

Wszyscy: O Pani moja i Matko moja! Tobie ofiarowuję się całkowicie i na znak mojego oddania 

Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez 
żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie, o dobra Matko, należę, to proszę Cię, strzeż mnie 
jako Twojego dobra i Twojej własności. Amen. 

Wszyscy: Słodka Matko, nie oddalaj się od nas, nie odwracaj Twojej spojrzenia od nas, chodź 
z nami wszędzie i nigdy nie zostaw nas samych, bo tak bardzo nas chronisz, jak prawdziwa 
Matka, zakrywaj nas Twoim płaszczem i uczyń aby nam błogosławił Bóg: + Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Amen. 

Prowadzący: Módlmy się za Papieża, aby kierował Kościoł zgodnie z wolą Bożą i aby zarobił 
odpusty tych modlitw: 

Wszyscy: Ojcze nas…  /    Zdrowaś Maryjo…   /    Chwała Ojcu… 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I REZERWOWYM (Dzień 7)  

* Zastosowanie, jeśli modlitwa Jerycha modlitewne jest przewodniczana przez kapłana.  

 
+ Przez znak Krzyża Świętego,  wybaw nas, Boże nasz, + od naszych nieprzyjaciół.  

  + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  
 

-----------------------   FINAŁ 7 DZIEŃ  ----------------------- 
 

  



 

26 de 46 
 

WYJAŚNENIE DUCHOWO OBLĘŻENIE JERICHA  

PRZED ROZPONCZĘCIEM 

• Realizowanie dobrego sakramentu śpowiedzi. 

• WIERZEMY, ŻE MIŁOŚĆ, POKORZE, MODLITWA I POST, dana Bogu przez Najświętszą 
Maryję Pannę, jest ofiarą przyjemną i zgodnie z jego Boską wolą i największą korzyścią dla 
wybaczania dusz, On poprowadzi historię niedługo do  Triumfu Niepokalanego serca Maryi, 
którego świat dzisiaj tak potrzebuje. 

o Miłość podbija wszystkich, hymn Miłości św. Pawła. Bez miłości, ani 

najistotniejsze czyny nie są ważne przed Bogiem, miłość nigdy nie przejdzie, itp. 

(1 Kor 13) 

o Pokora porusza Serca Boga. Tak jak gdy Jozafat i lud Izraelski pokłoniły się, 

prosząc Boga o uratowanie ich w walce przeciwko Amonitom i Moabitom: „Nie 

bój się, nie bój się tego wielkiego tłumu; bo ta wojna nie jest z was, ale z Jahwe... 

Nie będziesz musiał walczyć w tym miejscu, ale będziesz stanąć i zobaczyć na 

ciebie wybawiciela Jahwe" (2 Kor 20) 

o Jezus uczy, że modlitwą i postem zwyciężamy zło. „Już w domu jego 

uczniowie pytali go prywatnie: «Czemu nie możemy wypędzić tego ducha?»        

I odpowiedział im: «Tego rodzaju demony można wypędzić tylko modlitwą i 

postem» (Mk 9, 28-29) 

o Albo stała modlitwa jest wysłuchana przez Boga, przykładem jest to, kiedy 
Mojżesz i lud Izraelski krzyczeli przeciwko Amalekejczykom, Mojżesz nie 
przestała modlić się rękami w górę (Księga Wyjścia, 17:8-15)  

• Si Jeśli jest to twój pierwszy udział w światową Jerycho modlitewną, bardzo ważne jest, aby 
przeczytać to wyjaśnienie; zrozumienia celów i pochodzenia tego rodzaju modlitwy, a 
przede wszystkim duchowego przygotowania, jakiego wymaga ona dla większego 
duchowego owocu. 

• Każda osoba ochrzczona w stanie łaski może uczestniczyć i/lub kierować Świtowe Jerycho 
Modlitewne (ŚJM) Mater Fátimy. Wszystkie modlitwy zostały starannie przeanalizowane:  

o Wyrzeczenie się i odrzucenie zła wywołanego przez innych ludzi dla nas, naszych 
rodzin i narodów, może być dokonane osobiście i przez naszą rodzinę, nasz naród 
i świat, korzystając z łaski przyznanej nam przez chrzest, który konfiguruje nas w 
Chrystusie: w księży (kapłaństwo powszechne oraz kapłanstwo sakramentu 
zakonno-kapłańskiego), prorocy i królowie (1 PET 2:4-5:9 i Katechizm Kościoła 
Katolickiego #783-786) 

o Wyrzeczenie się i osobiste odrzucenie zła, deklaruje nasz zamiar, aby dążyć do 
unikania grzechy i pomaga dokonać lepszej pokuty naprawy szkód 
spowodowanych przez nasze grzechy, które Bóg w pełni przebacza nam w 
spowiedzi sakramentalnych (Katechizm Kościoła Katolickiego #1427-1429 o 
nawróceniu i wyrzeczeniu zła przez ochrzczonych; #1459-1460 o pokucie). 

o Modlitwa, w której prosi się, aby Bóg nas uwolnił od wszelkiego zła, jest w 
języku, którego mogą używać zarówno kapłani, jak i świeccy, ponieważ jest to w 
sensie deprecyjnym lub w ostrej modlitwie do Boga, to znaczy, że to on uwolni nas 
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od zła, unikając rozkazania wroga w pierwszej osobie, który jest językiem 
nieprzykazania właściwym i zastrzeżony dla biskupów i kapłanów. (Kardynał. 
Joseph Ratzinger 29-wrz-1985) 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith
_doc_19850924_exorcism_sp.html. 

• Jeśli ktoś ma przeszkodę na śpowiedzaniu lub czynieniu aktu doskonalego żalu, 

zaleca się, aby nie modlili się w tych modlitwach, ale mogą one ofiarować masy, 

różańce, post, ofiary i wizyty w Najświętszym Sakramencie, aby Bóg pomógł mu rozwiązać 

jego przeszkodę w wyznawaniu i zmianie, tak aby ŚJM mógł przynosić owoce.  

• Aby uczynić akt doskonałej żalu, patrz później rozdział "kiedy nie ma możliwości 
spowiedzi i komunii sakramentalnej”. 

• Można się modlić w grupie lub indywidualnie; zaleca się, aby modlić się w świątyni przed 
Najświętszym Sakramentem, lub zrobić to w domu przed Świętym Krzyżem i Świeczkimi 
błogosławionymi lub przed Najświętszym Sakramentu w telewizji lub internecie. 

• Pierwotnie składała się z modlitwy różaniec bez przerwy przed Najświętszym Sakramentem 
przez 7 pełne dni, ale z czasem został zreformowany. Można to zrobić z różnymi modlitwami, 
ważną rzeczą jest to, aby zrobić to z wiarą z serca, w prawdziwym dialogu z naszym Panem.. 

• ŚJM powinne być zrealizowane przez 7 kolejnych dni, nie pomijając dnia. Jeżeli niespełnione 
przynosi mniej wynik duchowy. Wymagane jes wierność o wytrwanie pomimo zmęczenia i 
wątpliwości, które mogą się pojawić. Przeczytaj II Tymoteusza 1, 12b. "bo wiem, komu 
uwierzyłem". 

• Te ŚJM Mater Fatimy ze zintegrowanym różańcem, trwają około jydna godzina, plus czas 
procesji (opcjonalnie), jeżeli kto decyduje wykonać.  

• Zaleca się odmawianie ŚJM ze zintegrowanym różańcem, środkiem najskuteczniejszym, 
który utrzymuje nas pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Ale jeśli zadarzy coś 
niespodzywany lub jest mało czasu, modlitwy różańcowe (zaznaczone w tym podręczniku) 
mogą być oddzielone i odmawione w innym czasie; pod warunkiem modlitwy różańcowej 
później, tego samego dnia, po admawieniu ŚJM . Modlitwy ŚJM bez różańca trwają około 55 
minut, plus procesja (porocesja jes opcjonalnie). 

FUNDAMENT NA KTÓRYM OPIERA SIĘ ŚJM FATIMA MATER FÁTIMY 

• Pierwszym Pierwszym fundamentem jest miejsce Jerycha opowiedziane w Księdze 
Jozuego 6, 1-20, gdzie Bóg mówi Jozue, że da mu mocno otoczone murami miasto Jerycho. 
Aby to zrobić, każe jej okrążyć kapłanów niosących Arkę Przymierza i jej wojowników za nią, 
raz dziennie przez 6 dni i 7 dnia okrążają ją 7 razy, a w końcu, z okrzykiem wojennym, Bóg 
zburzy mury. Tak zrobił Jozue i Izraelici, Bóg czynił cuda i zawalił mury i zajęli miasto. 

• Drugim fundamentem jest działanie wstawiennictwa, które błogosławi naszego Pana 
Jezusa Chrystusa w przejściu w Łk 5, 17-26 na uzdrowienie sparaliżowanego. Gdy 
ewangelista opowiada, że czterej mężczyźni szarżowali na paralityka i przedstawiali go 
Jezusowi, położyli go na dachu, usunęli gonty i opuszczą go u stóp Pana. Jezus, widząc 
wiarę tych ludzi, rzekł do niego: "Mój przyjacielu twoje grzechy są ci wybaczone", "wstań i 
idź". uzdrowił i chodził. Ilu duchowych paralityka wiemy dzisiaj, że potrzebują naszej pomocy, 
aby zostać obciążeni przez Naszego Pana, usuwając półpasiec lub przeszkody, które 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850924_exorcism_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850924_exorcism_sp.html
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uniemożliwiają im zbliżanie się do Niego, że ich paraliż może ich uzdrowić i mieć szansę w 
wolnej woli, aby naprawić ich złą drogę i uratować się i przekazać wszystkim tym, którzy 
wpływają na ich krzywdy?    

• Trzecim fundamentu opiera się na modlitwie miejsca jerycho, która została po raz pierwszy 
zorganizowana w Polsce w latach 1978-1979, prosząc Boga o interwencję w celu zburzenia 
duchowych i fizycznych murów, które uniemożliwiły papieżowi Janowi Pawłowi II 
odwiedzenie jego ojczyzny. W tym czasie miejsce jerycha składało się z 7 dni Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, modląc się po różańcu 24 godziny na dobę. Pod koniec 7 dni 
polskie władze w cudowny sposób zezwoliły na wizytę papieża. Był to początek boskiego 
działania i wstawiennictwo Matki Boskiej nad Polską, byłego Związku Radzieckiego i innych 
krajów, które w cudowny sposób wyzwoliły się z ateistycznego reżimu komunistycznego w 
latach 1979-1991. 

• Czwartym fundamentem miejsca Jerycho Mater Fatima, są modlitwy duchowej bitwy z 
licencją kościelną używaną w formacie Miejsca Jerycha przez archidiecezję Guadalajara, 
Meksyk, zatwierdzone w dniu 9-nov-2015. W rzeczywistości, jako dodatkowe odniesienie 
historyczne, pierwsze modlitwy Sitio de Jericó w Meksyku zostały zatwierdzone przez 
prałata Juana José Posadasa Ocampo, arcybiskupa Guadalajary w Meksyku, w 1989 roku. 

• Piątym fundamentem jest integracja Różańca Świętego i modlitwy w Fatimie w 1917 roku, 
zatwierdzone przez Kościół, jako podstawa duchowych modlitw bojowych. 

• Szóstym fundamentem, na którym opiera się Ta Strona Jerycha, są modlitwy o 
przebaczenie, wyrzeczenie i odrzucenie, oparte na Piśmie Świętym i Katechizmie Kościoła 
Katolickiego. 

• Siódmym fundamentem jest poprzednie przygotowanie duchowe dla każdego Miejsca 
Jericho Mater Fatima. 

• Ósmym fundamentem jest odnowę naszych obietnic chrztu. Skorzystaj z niego po 
szczegółowym wyrzeczeniu się i odrzuceniu zła i grzechu w oblężeniu Jerycha. Ta częsta 
praktyka zwalcza zło na świecie, według Saint Louis Marie Grignion de Montfort (TVDVM # 
126-131). 

 

CELE ŚWIATOWEJ JERYCHO MODLITEWNE MATER FATIMY 

• Twoim celem jest, aby poprosić Boga, aby zniszczyć fizyczne i / lub duchowe "mury" 

spowodowane przez zło i grzech, i że nie pozwalają one na rozwiązanie sytuacji w osobie, 

rodziny, wspólnoty, ludzi lub narodu, ponieważ te "mury" zapobiec Łaski Bożej z penetracji 

i rozwiązywania takiej sytuacji.   

• Jest to duchowa bitwa prosząc Boga za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, która 

zdziera duchowe, intelektualne i fizyczne mury: 

o Grzechów przeciwko I Przykazaniu, takich jak bałwochwalstwo, magia, spirytyzm i 
nowe praktyki, których Bóg brzydzi (Pwt 18,9-14, Kapłon 17 do 20, papieski dokument 
Jezusa Chrystusa Nosiciel Wody Życia), które mogły zostać popełnione przez osobę 
poszkodowaną, przez członka rodziny lub przez jakiegoś obcego, ale które mają 
wpływ na życie tej osoby. 
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o Jak również grzechy przeciwko reszcie 10 Przykazań Boga (Dt 5,6-21), które również 
wpływają. 

o De Z sytuacji spowodowanych przez nieznanych ludzi lub czyny, ufając, że Bóg 

może nam pomóc je wyeliminować, bo nie ma dla Niego nic niemożliwego. 

 

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE DO ŚWIATOWEGO JERYCHO MODLITEWNEGO 

• Przed rozpoczęciem ŚWIATOWE JERYCHO MODLITEWNE, ważne jest, aby być w łasce 
Bożej. Należy się przyznać i porozumieć. Kiedy istnieje przeszkoda w tym, patrz poniżej, 
"gdy nie ma możliwości spowiedzi i komunii sakramentalnej". 

• Ważne jest również, aby wyznać każdy brak przebaczenia, zdecydować się przebaczyć i to 
zrobić. Nie zapomnijcie naprawić tych sytuacji, być prawdziwie w łasce i aby nasza modlitwa 
przynosiła owoce (Marek 11, 25-26; Łukasz 17.3-4; Mateusz 5:22-26), a także nie do 
przyjęcia wroga w naszych sercach (List do Efezjan 4:26-27). Przebaczenie jest decyzją, a 
kiedy jest trudne, musimy prosić Boga o łaskę, aby uzdrowić serca i odzyskać pokoju. Jeśli 
to konieczne, poproś spowiednika lub duchowego przewodnika o pomoc.  

• Przed rozpoczęciem Światowego Jerycha Modlitewnego (1 do 7 dni wcześniej) zaleca się: 

o Odmawiać różaniec, zróbić dobrą spowiedź, uczęszczająć Mszę świętą i 
obcowanie, jeśli to możliwe każdego dnia, a przynajmniej dni przykazania, a pozostałe 
dni tworzą Komunię duchową. 

o Wykonać postu, dzień przedtem, najlepiej jeść tylko chleb i pić wodę podczas 3 
posiłków; ci którzy dopiero zaczynają go praktykować, może zastąpić tylko 1 z 3 
posiłków chlebem i wodą. 

o Każdy, kto nie może zrobić tego typu postu może zaoferować w modlitwie przez 
jeden lub więcej dni, nie jeść żywności jego upodobania (na przykład: kawa, napój 
bezalkoholowy, niektóre danie, chleb lub deser).  "Nawet jeśli dali tylko w hołdzie, pin, 
tak długo, jak dają go z całego serca, to wystarczy dla Jezusa, który tylko uczestniczy 
w dobrej woli." (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Maryi Dziewicy, st Louis Mary 
Grignion de Montfort #232).. 

o Każdy, kto ma chorobę lub kobieta w ciąże nie powinny być narażone, najpierw 
porozmawiać z lekarzem.  

o Zobacz film Catechesis 2 – post i pokuta, autorstwa Ojca Carlosa Spahna (tylko po 
hiszpańsku) https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY  

o  Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi linkami alternatywnymi 
dotyczącymi Jericho Mater Fátima. (w jezyku hiszpańskim) 

▪ www.materfatima.org/sitio-de-jerico  

▪ https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6J
Xn?usp=sharing  

• Podczas Jerycha Modlitewnego (7 dni) na wzmocnienie duchowe jest sugerowane oprócz 

modlitwy codziennie Jericha Modlitewnego, Adoracji do Najświętszego Sakramentu kilka 

minut (osobiście lub duchowo) i modlić się innym różaniec w czasie, że każda osoba może. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY
http://www.materfatima.org/sitio-de-jerico
https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn?usp=sharing
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• Po zakończeniu miejsca Jerycha (około 7 dni), jak dzięki Bogu, zaleca się, aby wielbić 

Najświętszy Sakrament przez kilka minut (osobiście lub duchowo) i modlić się różaniec w 

dowolnym momencie. 

• W okresach, gdy Jerycho Modlitewne nie jest odmówiene, zdecydowanie zaleca się 
kontynuowanie codziennej modlitwy różaniec na stałe. Częsta Eucharia i codzienny 
Różaniec są najpotężniejszą bronią duchową, która chroni naszą duszę i rodzinę przed złem, 
czujnością i wiernością Bogu i świętej Eucharucharii. 

• Inne sugerowane środki wzmacniania duchowego: 
o Entronement Najświętszych serc Jezusa i Maryi w domach. Jeśli to możliwe w 

rodzinie, po sesji modlitwy i katechezy, w sprawie wielkich łask duchowych, które ta 

praktyka wylewa, zachęca się do uczynienia aktu wolnego i kochającego poświęcenia 

się siebie i jego rodziny, Przyznać tron królów Jezusowi i Maryi we wszystkich 

aspektach życia osobistego i rodzinnego. To ugody może być dokonywane corocznie 

przez kapłana lub przez laików, albo w rodzinie, przez rodziców, albo przez 

pełnomocnika, albo przynajmniej przez członka rodziny. 

o Całkowite poświęcenie się Jezusowi przez Maryję, metodą św. Ludwika Marie 

Grignion de Montfort. Święci i Papieże uznali to za najkrótszy, najszybszy i 

najdoskonalszy sposób poświęcenia się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi przez 

Nieskazitelowane serce Maryi. Takie poświęcenie jest osobiste, zaleca się 

odnawianie co najmniej raz w roku i odbywa się po 33 dniach przygotowań poprzez 

krótkie codzienne modlitwy i medytacje. 

o Inne polecane poświęcenie: Świętemu Józefowi i świętemu Michałowi Archanioła. 

 

KIEDY NIE MA MOŻLIWOŚCI SPOWIEDZI I SAKRAMENT KOMUNII ŚW. 

Penitencjaria Apostolska uznaje, że istnieją szczególne sytuacje, które mieszczą się w nagłówku 
"przypadków poważnej potrzeby", cytowanej w kanonie nr 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w 
których nie można osobiście śpowiadać prze księdzu. 

"Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to "ból duszy i 
znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości" (Sobór 
Trydencki: DS 1676). Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest 
nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy 
powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne 
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe" (Por. 
Sobór Trydencki: DS 1677). (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1451 i 1452)". 

Kroki dla idealnego aktu żalu: 

1. Weź dobry pisemny rachunek sumienia i zachowaj go. Ten sam rachunek sumienia musi być 
słownie spowiedziony księdzu, gdy tylko poważna sytuacja uniemożliwiająca spowiedzi się 
póżnie. 

2. Prawdziwy ból grzechów, za to, że obraził Boga, i tak widzi naszą skruchę. 

3. Cel zmiany. Aby nie popełnić tych grzechów ponownie.  

4. Prosić Boga z całego serca, że zabrakło mu miłości. 
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4a. Wyznanie ust. Ten krok będzie na suspens (w toku), dopóki ksiądz może być w obliczu. Jeśli 
tego nie zrobimy, doskonała skrucha byłaby nieważna, ponieważ oznacza to, że tak 
naprawdę nie odczuwaliśmy bólu z powodu tych grzechów, aby zachęcić nas do szukania 
spowiedzi słownej, jak może to spowodować, a tym samym uzyskania sakramentalnego 
przebaczenia.  

5. Postanawiam stanowczo (Przestrzegaj pokuty). Krok ten będzie wykonywany do czasu, gdy 
ksiądz narzuci go, gdy spowiedź słowna zostanie dokonana pod koniec sytuacji poważnej 
niemożności spowiedzi, w której się znajduje. 

W celu dalszego odniesienia do idealnej skruchy i spowiedzi sakramental w czasach, gdy z 
powodu siły wyższej trudno jest ją w tym czasie uzyskać, należy skonsultować się z: 

• Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej: 
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/nota.html  

• Konferencji Episkopieskiej w Meksyku: http://cem.org.mx/Diocesis/2835-Subsidio-para-
la-penitencia-en-familia.html  

• Ze strony katolickiej Zenit: https://es.zenit.org/articles/la-iglesia-explica-como-
confesarse-en-tiempos-de-confinamiento/ 

 

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ DUCHOWE OBLĘŻENIA JERYCHA 

PRZYGOTOWANIE INTENCJI JERYCHA MODLITEWNEGO. 

1. Wydrukuj Ogólne intencje Mater Fatima. (patrz na końcu modlitw) 

2. Jeśli modlisz się w parafii lub w grupie modlitewnej pod przewodnictwem kapłana lub 

nieśnego przywódcy, intencje Wspólnoty są napisane na innym arkuszu. 

3. Ponadto każdy członek wiernych pisze swoje szczególne intencje na swoim arkuszu. Jeśli 
zamierzasz modlić się tą samą grupą modlitewską 7 dni, możesz zdecydować się na 
umieszczenie swoich zamiarów wraz z ogólnym i wspólnotowym arkuszem intencji lub 
zabrać je i codziennie zabrać ze sobą do miejsca modlitwy. 

 

JEŚLI PRZEWODNICZY JEST KSIĄDZ PARAFIALNY.  

Ksiądz eksponuje NAJŚWIĘTY SAKRAMENTU i w koszu lub pudełku na stole, liście są 
umieszczane z ogólnymi, wspólnotowymi i szczególnymi intencjami tych, którzy uczestniczą 
ŚWIATOWE JERYCHO MODLITEWNE (pkt 1 i 2 powyżej). Uczestnicy mogą nosić ze sobą 
swoje szczególne arkusze intencji każdego dnia lub mogą zostawiać je z arkuszami intencji 
ogólnych i wspólnotowych.  

 

JEŻELI ODMÓWIENIE W DOMU. Pokładać na stole swiaczka lub świaca (obraz Jezusa 
Chrystusa i Maryi Dziewicy mogą być dodane), aby świeci się pali podczas modlitwy, Pod 
stopami Krzyża Jezusa układane arkusze z ogólnymi i szczególnymi intencjami Światowe 
Jerycho Modlitewne. 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/nota.html
http://cem.org.mx/Diocesis/2835-Subsidio-para-la-penitencia-en-familia.html
http://cem.org.mx/Diocesis/2835-Subsidio-para-la-penitencia-en-familia.html
https://es.zenit.org/articles/la-iglesia-explica-como-confesarse-en-tiempos-de-confinamiento/
https://es.zenit.org/articles/la-iglesia-explica-como-confesarse-en-tiempos-de-confinamiento/
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REKOMENCJA JAK REALIZOWAĆ ŚWIATOWE JERYCHO MODLITEWNE 

• Wszystkie modlitwy Światowe Jerycho Modlitewne muszą być zrealizowne z 
słyszalnym głosem, aby zły mógł usłyszeć, że wyrzekamy się grzechu i odrzucamy go, 
prosząc Boga, aby swoją Nieskończoną Mocą wyciągnął z naszego życia całe zło i mógł być 
jedynym królem w naszych sercach i naszego istnienia.  

• Najlepiej modli się przed Najświętszym Sakramentem wystawionym. Kaplica Wieczystej 
Adoracji jako miejsca ciszy nie jest nie jest najbardziej odpowiednym miejscu, aby 
zrealizować Światowe Jerycho Modlitewne, chyba że wolno modlić się głośno w tej kaplicy o 
którejś porze dnia.  

• W ogólnie, modlitwa Światowe Jerycho Modlitewne mogą być modlił się puchł lub siedząc. 
Modlitwy w Fatimie można nawet modlić się pokłon (puchł i z czołem na ziemi), jak Anioł 
Portugalii nauczał pasterzy widzących. Jednak, muszą być układane według indykacja 
proboszcza jeżeli zrealizowane te modlitwe w kościele parafialnym. 

• Modlitwy wyznanie apostolski, rezygnacja i odrzucenie są sugerowane, aby modlić się o ich 
pozycji stojącej, ponieważ staramy się odzyskać naszą godność jako dzieci Boże za 
wstawiennictwem Dziewicy Maryi, Aniołów i Świętych; są to modlitwy duchowej bitwy, w 
której błagamy Boga, aby on wypuszczał w nasze życie za nasze grzechy lub które z jakiegoś 
innego powodu nas dotyka. 

 OPCJONALNE FIZYCZNE OKRĄŻENIA 

• JEŻELI ŚJM ZREALIZOWANE W KOŚCIEL, i kisiądż proboszcza lub ksiadż odpowidzialny 
zgadza się na to, Procesja może być wykonana z Najświętszym (symulując Arkę Przymierza, 
o której mowa w Jozue) fizycznie otaczając liście intencji, albo tylko wokół stołu, gdzie zostały 
umieszczone, albo wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, jak uzgodniono.  

• EL JEŻELI ŚJM ODBYWA SIĘ W DOMU, procesja odbywa się z BŁ. KRZYŻ (symulując 
Arkę Przymierza wymienionego w przejściu Jozuego). 

• Na koniec codziennych modlitw, błagamy Boga, aby zburzyć mury miasta Jerycho 
(reprezentowane przez drukowane arkusze intencji), a w razie potrzeby, mogą odwrócić się 
od stołu, gdzie intencje zostały umieszczone, odtwarzając miejsce opisane w Jozue 6:1-20. 

• Zakręt tam i powrotem, gdzie zostały umieszczone liście intencji, jakby to było miasto 
Jerycho, a przewodniczący, wraz z uczestnikami, chodzi bez mówienia, a jeśli woli, dzwoni 
dzwony symulujące trąbki opisane w Biblii. Trasa każdego okrążenia może być tak krótka 
lub długa, jak to pożądane: wokół stołu intencji, wewnątrz domu lub miejsca, w którym 
wszystkie zgromadzone. W procesje w cisze, jeśli jest to preferowane, dzwonią dzwony 
(błogosławieni) symulujące trąby opisane w Biblii lub z Szofamem. 

• Pobierz dźwięk Shofar i dodatkowe informacje z następujących alternatywnych lig o Jericho 
Mater Fatima web: 

o www.materfatima.org/sitio-de-jerico  

o https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn
?usp=sharing  

http://www.materfatima.org/sitio-de-jerico
https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn?usp=sharing
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• Trasa każdego opcjonalnego fizycznego okrążenia może być tak krótka lub długa, jak sobie 
tego życzy: Wystarczy otaczając stół intencyjny, a nawet wnętrze lub zewnętrzną część 
świątyni, domu lub miejsca, w którym się modliło. 

• Od 1 do 6, procesja składa się z 1 okrążenia i 7 dnia, okrążeń dokonany 7 razy. 

• Od pierwszego do 6 dnia, zgodnie z decyzją, z fizycznym zwrotem wokół stołu lub bez 
niego z intencjami; Z wielką wiarą i ciszą, te modlitwy są dane Bogu, aby zburzyć "mury", 
które nas dotyczą, przedstawione w kartach intencji Miejsca Jerycha, A NASTĘPNIE 
ODMAWIA SIĘ MODLITWY KOŃCOWE KAŻDEGO DNIA. 

• W dniu 7, zgodnie z decyzją, z lub bez fizycznego zwrotu, jak opowiada Pismo Święty, 
błagamy Bogu 7 razy, aby zburzyć mury Jerycha (liście z intencjami). 

Na koniec modlitwa się modlił z wielkim entuzjazmem i radością CHWAŁA NA WSOKOŚCI. 

Po wyrzeczeniu się i odrzuceniu grzechów, ta wersja Światowe Jerycho Modlitewne Mater 
Fatima obejmuje ODNOWĘ CHRZCIELSKICH OBIETNIC przez Niepokalanego serca 
Maryi, jako najdoskonalszy środek dotarcia do Boga (zgodnie z Traktatem prawdziwego 
oddania Maryi Dziewicy #126-130, przez św. Luis Marie Grignion de Montfort). Podobnie w 
numerze 131 św. Louis Marie stwierdza, że „główne źródło wszystkich zaburzeń, a zatem 
potępienia chrześcijan, pochodzi od zapomnienia i obojętności wobec tej praktyki”. 

Następnie WYPOWIEDZIANE SĄ OSTATECZNE MODLITWY KAŻDEGO DNIA i kończy się 
7-dniowy okres ciągłej modlitwy Jerycha Modlitewnego. 

Na konić, liście z intencjami są łamane i wyrzucane (intencje nie wymagają specjalnego 
traktowania, ponieważ reprezentują grzechy i duchowe muły, które modlimy się do Boga, 
aby zbudzić), ufając, że BÓG zadba o nasze problemy. 
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NOTATKI DOKUMENTU  

 

1 Proszimy Najświętsza Trójca aby nam przesłał chóru anielskiego cnót, aby w związku z naszą modlitwą mogli nam pomóc 
we walce z przyrzekami, które nas kuszą. Następnie, 35 wad są wymienione z 35 cnót, które je pokonać, zgodnie z wizjami, 
które nasz Pan Jezus Chrystus dał Saint Hildegard z Bingen i że mówi w swojej pracy Liber Vitae Meritorum (Księga meritum 
życia), dzieło, które napisał w latach 1158-1163. 

1. Wice światowej miłości, która nie stara się wieść i cieszyć się wszystkimi urokami świata bez chęci poznania życia 
wiecznego, jest zwalczana z cnotą Boskiej Miłości, która przyjmuje życie na świecie, ale odrzuca to, co krzywdzi jego 
życie wieczne. 

2. Petulancja lub niepociecha marność tylko czynienia woli Bożej jest zwalczana z mocy dyscypliny opartej na 
radosnym wypełnieniu Boskiej sprawiedliwości. 

3. Próżna rozrywka w niewygodnych (nieprzyzwoitych) widowiskach dla oczu i dla ciała, jest zwalczana z racji 
skromności w uczciwości zwyczajów (skromność, skromność lub przyzwoitość). 

4. Twardość serca lub brak życzliwości jest zwalczana z cnotą miłosierdzia, które infekuje dobroć. 

5. Ignavia lub tchórzliwie lenistwo (fałszywe ludzkie szacunek), które nie broni prawdy, polegając bardziej na słabości 
ciała niż na Boskiej sile, jest zwalczana z cnotą Boskiego zwycięstwa w walce o prawdę i sprawiedliwość ze słowem 
Bożym. 

6. Gniew, który deptuje i zabija wszystko, co go obraża, jest zwalczany cnotą cierpliwości, która jest zawsze spokojna i 
sprawiedliwa, że nikt nie deptuje i nikt nie potępia. 

7. Głupia radość, która nierozsądna i ślepa wierzy, że ma pełne życie w ciele, jest zwalczana z pragnieniem Boga, który 
widzi, że światowe życie więdnie i zachowuje Boską harmonię oraz anielską i duchową radość. 

8. Glutony żywności i wina, które wywołują bluźnierstwo, kpiące i nieodpowiednie post, gdy jest ledwo dozwolone do 
życia i następnie żarliwy glutony, jest zwalczany z racji abstynencji, temperacji lub samokontroli w jewieniu i piciu. 

9. Gorycz lub gorycz przeciwko aktom odwagi i świętości (egoizm), i to pochodzi od nie dziękując Bogu wszystkim, co 
nam daje, jest zwalczany z autentycznego hojności, która wylewa łaskę, radość, miłosierdzie i pociechę. 

10. Złość lub brak przebaczenia, które zwraca każde przestępstwo z agresją, okrucieństwem, pułapkami i złem dla 
własnej korzyści i wierząc, że jest sprawiedliwy, jest zwalczany z mocy Piety cieszył się w sprawiedliwości i 
dyskrecji.. 

11. Fałsz, hipokryzja lub nieszczerość, która szuka stanowisk, łask, bogactwa i akceptacji, zwalcza się z cnotą prawdy na 
cześć, rozkosz i uczciwość w Bogu. 

12. Pragnienie walki, że ze słowami i oszustwem denerwuje i obraża, aby zniszczyć dobre cele i spokój, jest zwalczany z 
cnotą pokoju, który leczy przestępstwa i nie ocenia niesprawiedliwych wojen ani skłonności do wiecznego sporu. 

13. Nieszczęście, które tylko przynosi nam smutki za nie ufność lub prosząc Boga o jego łaskę, jest zwalczany z cnotą 
szczęścia, która stara się, powołuje, ufa i nadzieje w Bogu 

14. Immoderowanie w żywności, zabawy, śmiechu, przyjemności i słów w wygody jest zwalczany z mocy dyskrecji w 
uczciwych zwyczajach, które sprawiają, że rozumieją i pragną tajemnic Boga. 

15. Zniszczenie dusz, które odrzuca Boga i karzy na nich, jest zwalczane z cnotą ocalenia dusz, które z wiarą w chrzest i 
Eucharucharię Świętą, namaszcza proste i niewinne z duchem Świętym do bitwy. 

16. Pycha, która stara się, aby nikt nie przekroczył lub jest podobny do niego i kradnie nagrodę świętości, do której 
można się pochwalić za swoje dobre uczynki i traci rozeznanie, jest zwalczana z cnotą uniżności, która oświetla 
ciemność. 
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17. Zazdrość, która nienawidzi Boskich dobrych uczynków w innych i pragnień zła, jest zwalczana z cnotą świętości 

uczynków, a nawet gdy Syn Boży rozkwitnie grzechy człowieka z jego szatą, leczy jego rany. 

18. Chwalebna chwała, która szuka ziemskiego honoru, a nie łaska Boża, walczy się z cnotą bojaźni Bożej, która unika 
grzechu i stara się o dobre rzeczy, aby stać się miejscem zamieszkania Boga. 

19. Nieposłuszeństwo Bogu, które wywyższa i utrudnia człowieka w jego wiedzy i zło, nawet w sztukach diabolicznych, 
jest zwalczane z posłuszeństwa, aby wypełnić tylko wolę Bożą, przyjmując, że tylko przez niego istnieje i rośnie. 

20. Niewiara, która wie, że Bóg istnieje i odmawia czczenia go godnie, jest zwalczana z cnotą wiary, która prowadzi do 
chwalenia Boga, pragnienia naśladowania jego przykazania i wszystko, co należy do niego. 

21. Desperacja, która przynosi strach, smutek i oszołomienie za nie ufność Bogu i sprawia, że ktoś uwierzy się zatracony 
przed sądzony, jest zwalczana z cnotą nadziei w Bogu, który nie opuszcza bez nagrody dobrych uczynków. 

22. Pożądanie, które myśli, że jeśli ciało nie byłoby miłe dla Boga, nie uczyniłoby go i uzasadniałoby deprawaczność 
ciała, jest zwalczane z czystości, która szanuje sprawiedliwe i naturalne poczęcie ciała ustanowione przez Boga 

23. Niesprawiedliwość, która stara się wykorzystać istoty je deptuje i nie chce im dać tego, co ich jest, jest zwalczana z 
cnoty sprawiedliwości, która dba o stworzenia z honorem i daje im radość, dając im to, co ich jest. 

24. Duchowa gotowość lub lenistwo do pracy dla wybawiania duszy jest zwalczana z cnotą twierdzy, która działa i 
wzdycha dla wszystkich dobrych rzeczy Bożych. 

25. Zapomnienie Boga, że uwierzenie, że nas ignoruje, jest lepsze, aby wykonać naszą wolę, jest zwalczany z 
Świątobliwości, że uznając, że Bóg daje wszystko, powołuje się, pyta i służy mu z najwyższą oddania. 

26. Niestajność, która oszukuje i szuka nowości, zaniedbując najważniejsze ziemskie i duchowe działania, jest 
zwalczana stajnią, która zawsze utrzymuje dobre i uczciwe sposoby. 

27. Okupacja ziemskimi rzeczami, które prowokują zastraszaną działalność do czasu i nieaktualnych bez poszukiwania 
Boga, jest zwalczana przez nieustające pragnienie, które stawia rzeczy ulotne po nieniebieskim i wiecznym. 

28. Uparcie, które nie widzi ani dobra, ani miłosierdzia, ale twardości przeciwko Bogu, jest zwalczany z mocy skruchy 
przeciwko twardości i że widzi, że Bóg chce miłosiernie wyciągnąć nas ze zło duchów. 

29. Światowe pragnienie bogactwa, honoru i piękna, bez pragnienia nieba, jest zwalczane z cnotą pogardy świata, 
która poszukuje niezbędnych, nie ustępuje grzechowi i szuka nieba z całego serca. 

30. Niezgoda nie chce pokoju, dzieli i niweczy to, co Bóg uczynił; jest zwalczana z cnotą Konkordu, który jednoczy się w 
jednym sercu, jednej duszy i wspólnych dóbr w Bogu, od którego wszystko pochodzi i rozwiązuje sprawiedliwie. 

31. Śmierć, która ukrywa zniewagę, pochlebia lub potępia innych, jest zwalczana z cnotą szacunku, która jest 
zadowolona we wszystkich rzeczach stworzonych przez Boga i nie krzywdzi nikogo. 

32. Frivolity, że bez kochającego Boga, z powodu arogancji jest czcigodny i diabelski, jest zwalczany z cnotą roztropnej 
stabilności, która ustawia swoje spojrzenie na Boga, na to, co mówi i lubi i uzyskuje swój pocałunek i jego uścisk. 

33. Przekleństwo, które poszukuje w istotach i sztukach ukrytych tego, co jest pożądane, czując demonicznego i 
porzucając Boga, jest zwalczane z mocy prawdziwego czczenia Boga, w którym tylko on, a nie jego dzieła są zawsze 
czczone. 

34. Chciwość, która monopolizuje rzeczy, zabijając nawet dla nich w całkowitym zapomnieniu Boga, zwalcza się z cnotą 
całkowitego wyobcowania dóbr Bożych wystarczających dla wszystkich. 

Smutek cierpienia z powodu istnienia, smutek, niepokoju i lenistwa, bez kochania siebie i innych za nieufność w Bogu, jest 
zwalczany z nieniebieskiej radości, która odrzuca gorycz smutki i wyznaje Boga z wiarą i radością. 

2 Aby dowiedzieć się więcej na temat oddania najcenniejszej krwi Jezusa Chrystusa zatwierdził Kościół. 
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• Zobacz Kart Apostolski “Inde A Primis” papieża św. Jana XXIII, gdzie jednocześnie zaprasza do życia 3 nabożeństw: 

Świętego imienia Jezusa, Najświętszego serca Jezusa i droskiej krwi Jezusa Chrystusa. (w jezyku hiszpańkim): 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1960/documents/hf_j-
xxiii_apl_19600630_indeaprimis.html#_ednref21 

• Litanies do najcenniejszej krwi Jezusa Chrystusa zatwierdził papież św. Jan XXIII. Oryginalne źródło łacińskie w Akcie 
Apostolskim Sedis AAS 52 (1960). Strony 412 i 413       https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-52-
1960-ocr.pdf  

• Litanies do drogiego krwi Jezusa Chrystusa zatwierdził papież św. Jan XXIII. W języku hiszpańskim. 
https://www.aciprensa.com/Oracion/letaniasangre.htm 

• Wyjaśnienie znaczenia oddania najcenniejszej krwi Chrystusa zatwierdził papież św. Jan XXIII. Przez papieża 
Benedykta XVI.  https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2009/documents/hf_ben-
xvi_ang_20090705.html 

3 Zgodnie zatwierdzone przez Kościół objawieniach fatimskich wynika, że jeśli Anioł pokoju Portugalii objawił się 3 małym 
pastuszkom, aby przygotowali przybycie matki Boskiej przez Boską sprawiedliwość, każdy kraj musi mieć anioła stróża. 

Podobnie, św. Tomasz z Akwinu, w jego sumie teologicznej; pytanie 108 - Aniołowie jego hierarchie i porządki, artykuł 6 - 
nakazy aniołów; mówi, że: Księstwa (jeden z 9 chórów anielskich) są pierwszem w wykonywaniu Boskich ministerstw, kierują 
rządem narodów i królestw. 

4 Jaculatoria po każdej tajemnicy Różaniec. 13-1917 lipca, 3. Objaw Dziewicy, w którym powiedział do nich: "Kiedy 
odmawiasz różaniec, powiesz, po każdej tajemnicy: O Mój Jezus, przebacz nam, wybaw nas od ognia piekła, zabierz 
wszystkie dusze do nieba, głównie najbardziej potrzebujących!" 

5 10 przykazania prawa Bożego DT 5:6-21; ex 20:1-17; Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) #2084-2557 

6 Na sakramentach patrz Katechismus Kościoł Katolicki (KKK) 1113-1134. Sakramenty są skutecznymi oznakami łaski, 
ustanowionej przez Chrystusa i powierzonej Kościołowi, przez które życie Boże jest nam wydawane. W Kościele znajduje się 
siedem sakramentów: Chrzest, bierzmowanie lub krztum, Eucharia, pokuta, namaczanie chorych, porządek kapłański i 
małżeństwo. 

Ważne jest, aby mieć świadomość, że wszystkie sakramenty są darem Bożym, nie powinny być wykorzystywane w 
niewłaściwy sposób, na przykład nie w komunii w grzechu śmiertelnika, nie kucie dokumentów ani kłamania, aby otrzymać 
sakramenty itp. 

Na sakratelach patrz KKK 1667-1679. Są to znaki sakralne ustanowione przez Kościół matki Bożej, które za jej wróżkiem 
mają na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów. Jego uczciwe użycie musi być wyświęcone 
"na uświęcenie człowieka i na chwałę Boga". Sakramentalie używane z wiarą i prześladując na drodze nawrócenia 
przygotowują się do otrzymania błogosławieństwa i ochrony Boga; ale należy unikać ich nienakazanego użycia, tak jakby 
były magicznymi i uzdrawiającymi środkami w sobie, nie starając się być w komunii z Bogiem lub w modlitwie. 

7 Grzech poprzez wprowadzanie do obrotu korzyści duchowych (błogosławieństwa, odpusty itp.) oraz przedmiotów 
sakralnych lub pobłażliwionych. Zobacz dzieje Apostolskie 8:18-24, grzech Szymona Magycika, który ofiarował apostołom 
dobra, aby mógł przekazać Ducha Świętego poprzez układanie rąk. Wyjaśnienie: Nie należy jednak sprzedawać już 
obalonego przedmiotu, można jednak przekazać darowizną. 

8 Przykazania Kościoła Katolickiego: 1) udział w mszy św. w niedzielę i dni przykazania, 2) spowiedzi i 3) komunii 
przynajmniej raz w roku, w niebezpieczeństwie śmierci lub komunii, 4) post i abstynencji, gdy Kościół domaga się 
(przynajmniej Środa Popielcowa i piątek dobry), 5) Pomoc Kościołowi w jego potrzebach (dziesięcina). 

9 Obras Duchowe uczynki miłosierdzia: Nauczanie tego, kto nie wie, udzielanie dobrej Rady temu, kto jej potrzebuje, 
korygowanie tego, który jest zły, przebaczanie temu, który nas obraża, pocieszając smutnego, cierpiącego cierpliwie wad 
bliźniego, modląc się do Boga za żyjących i zmarłych. Cielesne uczynki miłosierdzia: Zwiedzanie chorych, karmienie 

 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1960/documents/hf_j-xxiii_apl_19600630_indeaprimis.html#_ednref21
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1960/documents/hf_j-xxiii_apl_19600630_indeaprimis.html#_ednref21
https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-52-1960-ocr.pdf
https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-52-1960-ocr.pdf
https://www.aciprensa.com/Oracion/letaniasangre.htm
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2009/documents/hf_ben-xvi_ang_20090705.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2009/documents/hf_ben-xvi_ang_20090705.html
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głodnych, picie pragnienia, dawanie schronienia dla pieszych, ubieranie nagiego, odwiedzenie więźniów, pochowanie 
zmarłych. 

10 Pochodzi z modlitw książki "wspomnienia siostra Lucy". Imprimátur Fátima 13-wrz-2006. Gdy Anioł pokoju nauczał małych 
pastuszków, jest zaproszony do modlitwy w tych modlitwach, do każdego, kto może, prostrować lub klękać w reparacji i 
kultu dla Boga. 

11 Modlitwa o zadłaczenie. Wiosną 1916 r., 1. Pojawienie się Anioła pokoju, pokrzepiające się z czołem na ziemię, sprawiło, 
że ta modlitwa 3 razy się modlono. 

12 Modlitwa o Komunię. Jesień 1916, 3. Pojawienie się Anioła pokoju, prostrat ponowił tę modlitwę również 3 razy, aby dać 
komunii małym pasterkom. 

13 Modlitwa eucheucheistyczna. 13 maja 1917 r., 1. Objaw Dziewicy. Odpowiadając na małych pastuszków Dziewicy, którzy 
chcieli ofiarować swoje cierpienia dla ocalenia dusz, Dziewica otworzyła ręce i przekazała im intensywne światło Boga, które 
przeniknęło do jej klatki piersiowej i najbardziej wewnętrzne dusze, I namawiał trzech z nich, aby jednocześnie upadli na 
kolana i wypowiedzieli tę piękną modlitwę: "O Trójcy Przenajświętszej, uwielbiam cię. Mój Boże, mój Boże, kocham cię w 
Najświętszym Sakramencie". 

14 Modlitwa ofiary. 13-1917 lipca, 3. Objaw Dziewicy, w którym powiedział: "Poświęćcie się grzesznikom i wiele razy 
powiedz Jezusowi modlitwę, którą wam daję, szczególnie ilekroć poświęcicie. Codziennie odmowanie różaniec”. 

15 Ta modlitwa do św. Józefa została opublikowana 15 sierpnia 1889 r. przez papieża Leona XIII w jego encyklice Quamquam 
Pluries, prosząc o modlitwę pod koniec Różaniec. Zobacz: http://www.vatican.va/content/leo-
xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html  

Werzja originał jest w łacine znajduje się w “Raccolta di orazioni e pie opere, per le quali sono state concesse dai Sommi 
Pontefici le SS. Indulgenze” (Zbiór modlitw i dzieł Papieżnych, za które Najwyzsi Pontyfowie przyznali odpusty)  

• https://www.preces-latinae.org/thesaurus/Ioseph/AdTe.html  

Significado de Raccolta: https://ec.aciprensa.com/wiki/Raccolta  

Kościół katolicki uczy 3 poziomów kultu, gdy jest on oddany Bogu, Najświętszej Maryi Panny, świętemu Józefowi, Aniołom i 
świętym:  

1. LATRIA LUB CZCI PONAD WSZYSTKO, co jest dane tylko Bogu w jego 3 osób: Ojcze, Syn i Duch Święty. 

2. Nastepny jest kult HYPERDULIA LUB MAKSYMALNEJ CZCI, który wynika tylko z Najświętszej Maryi Panny, przede 
wszystkim aniołów i świętych. 

3. Po tej jest kult dulii LUB CZCI Aniołów. 

A potem kult dulii LUB CZCI świętych, wśród których Kościół uznaje św. Józefa Kastyty współżonę Najświętszej Maryi Panny, 
jako pierwszego spośród świętych (co nazywa się PROTODULIA), ponieważ św. Józef został ogłoszony jako Patron Kościoła 
powszechnego, W dekrecie z Quemadmodum Deus z papieża Piusa IX z 8 grudnia 1870 r. podczas Soboru Watykańskiego 
pierwszego, w liście apostolskim „Le Voci” z 19 marca 1961 r. papieża Jana XXIII znajduje się również historia potykańska 
poświęcania się św. Józefowi. 

16 Modlitwa św. Michała przywiązana do łaciny Papieża Leona XII, która opierała się na wyrażeniu św. Michała Archanioła w 
liście św. Judasza 9, Zachariasza 3,2 i która potwierdza 2 Piotra 2,11; dzieje Apostolskie 19:15-16. 

• Zdródło po hiszpańsku: https://opusdei.org/es-uy/article/a-san-miguel-arcangel/  

• Zdródło po łacińsku: https://multimedia.opusdei.org/dm/dev10.html  

17 To jest niezwykle ważne, aby dążyć do poznania i zachowania prawdy w Chrystusie. Patrz 2 Tym 3; 1 JN 2, 2 i Tes 2. 

18 El 29 maja 1930 r. nasz Pan Jezus Chrystus objawił siostrę Lucy 5 bluźnierstwa, za które wiele dusz jest potępionych i 
popełnionych przeciwko Najświętszej Dziewicy i za które, czując wielkie przestępstwo i ból, On pyta nas o przywrócenie 

 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html
https://www.preces-latinae.org/thesaurus/Ioseph/AdTe.html
https://ec.aciprensa.com/wiki/Raccolta
https://opusdei.org/es-uy/article/a-san-miguel-arcangel/
https://multimedia.opusdei.org/dm/dev10.html
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komunii do Nieskazitel serca Maryi przez pierwsze 5 kolejnych sobót. Te bluźnierstwa są tymi, które są wykonane: 1.- 
przeciwko jej Niepokalanemu poczęciu, 2.- przeciwko jej dziewictwu przed, w czasie i po porodach; 3.- przeciwko jej 
macierzyństwu jako matce Boga i ludzkości; 4.- tych, którzy wtrą w pogardę dzieci do niej i wreszcie, 5.- tych, którzy 
popełnili przeciwko ich Świętego obrazu. 

19 W sprawie grzechów przeciwko duchowi Świętemu patrz KKK 1864 rozpacz Bożego miłosierdzia, uparcie w grzechu i 
ostateczną imperialicję, CIC 2091 i 2092 domniemanie, że jest zbawiony bez zasługi, CIC 2485 imputuje znaną prawdę. 

20 Najlepszym sposobem na utrzymanie się w prawdzie jest nieustanne pamiętanie o naszym wyznaniu wiary lub 
stworzenia, które opiera się na piśmie Świętym, tradycji świętej i magisterium Kościoła. Patrz Katechizm Kościoła 
Katolickiego (KKK) #74-100. 

21 Na grzechach śmiertelników, grzechach żywnych i kapitałowych patrz KKK #1846 - 1876. Grzechy kapitałowe są tak zwane, 
ponieważ generują inne grzechy i przygróżki; według św. Kasjana i św. Gregory są wielkimi: 1.- pycha, 2.- chciwość, 3.- 
zazdrość, 4.- gniew, 5.- Pożądanie, 6.- Glutony i 7.- lenistwo (KKK #1866). 

22 Na grzechach, które wołają do nieba, patrz KKK 1867: Krew Abla (por. Rdz 4, 10); grzech sodomitów (por. Rdz 18, 20; 19, 
13); wołanie uciskanych ludzi w Egipcie (por. Wj 3, 7-10); Lament obcego, wdowy i sieroty (cf Wj 22:20-
22)niesprawiedliwość wobec osoby, która płaci (por. Pwt. 24:14-15). 

23 Przerwanie działania małżeńskiego jest grzechem przeciwko naturze, a także związane z nim masturbacja. Zobacz grzech 
Onana, znany również jako nanizm (Rdz. 38:1-10). 

24 Korzystanie z okresowych pobudek (metoda Billings) różni się od antykonceptów, których stosowanie jest niemoralne. 
Patrz na KKK 2370 i 2399.  

25 Eugenicja, tranzumanizm i posthumanizm są ze sobą ściśle powiązane: 

• Eugenecja to poszukanie do poprawy człowieka poprzez manipulację genecką, wysoko promowaną przez nazizm, który 
twierdził, że jest to czysty rasa niemiecka. Informacja następujący jest po hiszpańsku: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia 

• Transhumanizm: jego celem jest sztucznie poprawa człowieka dzięki technologiom elektronicznym i robotycznym. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo 

• Widea Miklos Lukacs, Doktor zarządzania innowacjami w nauce i technologii, Uniwersytet w Manchesteru. 

o “Transhumanizm: najbardziej niebezpieczny pomysł na świecie” https://youtu.be/lBXHv_7GUcs  

o “Wielki reset, transhumanizm a ideologie” https://youtu.be/mnf5X22Flqo 

Dowiedz się więcej o katolickiej bioetyce, w języku hiszpańskim: 

• Dokument Donum Vitae. 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-
human-life_sp.html 

• Dokument Dignitas Personae. 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-
personae_sp.html 

26 Wyrzeczenie się grzechów przeciwko pierwszu przykazanowi: „Będziesz miłował Boga przede wszystkim”, zgodnie z 
KKK 2110-2141: 

• Idolatry, korzenia wszystkich zło: KKK 2110-2114, 2129-2132; Pwt 5, 6-10; Sb 14, 27; 2 Mk 12, 40; Rz 1, 18-32. 

• Ofiary, zaklęcia, astrologia, czary i czarnoksięstwo: KKK 2115-2117; Pwt 18, 9-10; Kpł 17,7; Lev 18,21; Kpł 20, 2. 

• Przesąd, spiritizm, adywinancja, konsultacje z zmarłymi: Pwt 18, 11-14 

• fałszywi prorocy: Mt 24, 24-25; Mk 13, 5-6; Łk 21, 8; Pwt 18, 20-22; Pwt 13, 1-5. 

• Obrzędy krwi związane ze zbytnią lub magią: Kpł 19, 26. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo
https://youtu.be/lBXHv_7GUcs
https://youtu.be/mnf5X22Flqo
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_sp.html
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• Tatuaże i znaki na ciele z powodu umarłych, a będziesz szanować swoje ciało jako Świątynię Ducha Świętego: 

Kpł 19, 28; Pwt 14, 1-2; 1 Kor 6, 19. 

• Antychrześcijańska ekspresja lub stowarzyszenie, areligia, ateizm, agnostycizm KKK 2118-2128 

27 Sólo Tylko Trójjedyny Bóg może być czczony w kategorii latria lub w adoracji, nigdy w bożkach, świętym czy aniołach. 
Unikać wszystkich dawnych bożków, neopagano, rdzy lub jakiegokolwiek pochodzenia, takich jak Moloc, Grecy, Rzymian, 
Egipcjanie, Hindusi, buddyści, Taoiści, Zen, Aztecy, Majów, Toltecs, Incas, Afrykanie, Norse, Celts, Maori, itp. Również unikać 
fałszywych świętych, jak tak zwana śmierć święta (satanistyczna), Jezus Malverde, Juan Soldado, Niño Fidencio, la Cabora, 
itd. 

28 Halloween to pogańskie obchody celtyckiego pochodzenia, podczas których wiele szatańskich grup świętuje urodziny 
szatana, aby naśmiewać się Boga w przeddzień wszystkich Świętych, czyli 1 listopada.  

• Wideo ojca Pedro Núñez, Czy możemy świętować Halloween jako rodzinę?  

https://www.youtube.com/watch?v=AVTG4cJ2N5A 

• Wideo kapłana egzorcysty: „Co Ojciec Carlos Spahn mówi nam o Halloween 
 https://www.youtube.com/watch?v=NrYYqFAnku0  

• Wideo ojca Fray Nelson “Catequesis sobre halloween” https://www.youtube.com/watch?v=TXd1qMNOLlE 

• Artykuł w języku hiszpańskim: https://www.aciprensa.com/recursos/los-catolicos-y-halloween-1702 
Artykuł: https://www.aciprensa.com/noticias/8-cosas-que-todo-cristiano-debe-saber-sobre-halloween-48850   

29 Nie powinniśmy spoganizować świąt chrześcijańskich. Na przykład, Wielki Tydzień, który świat dzisiaj starał się promować 
tylko jako sezon wakacyjny pełen rozbłagań i grzechu, obrażając Sakrosanty Najświętszej męki, śmierci i zmartwychwstania 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który kupił naszego zbawienia; Innym przykładem jest Boże Narodzenie bez centrum, które 
jest narodzenie Boga Dzieciątka, zastępując go świętym Mikołajem i żyjąc bez modlitwy lub dziękując Bogu za jego przyjście 
i wpadając w czysty materializm (Święty Mikołaj nie jest rzeczywiście świętym uznanym przez Kościół katolicki, a jego 
pochodzenie jest komercyjne, jeśli jest św. Mikołaj i chce się z nim połączyć, ale nie jest to ta sama osoba, Jednak św. 
Nicolas nie powinien być centrum Bożego Narodzenia, lecz nasz Pan Jezus Chrystus) 

30 W sprawie dobrej praktyki honorowania zmarłego zob. KKK 1030-1032. Od najwcześniejszych czasów Kościół 
uhonorował pamięć wiernych odszedł i ofiarował w ich imieniu sufrazę, by prosić o uwolnienie ich od grzechu; w 
szczególności ofiarowała ofiary Eucharistycznie lub mszy i zaleciła, aby zostały one uzupełnione o jałmóżna, odpusty i 
uczynki pokuty..  

O komunii świętych i wiernych odszedł, patrz KKK 954-959. Jest właściwą i ważną praktyką chrześcijańską, aby prosiły 
świętych (Kościół triumfalny), aby wstawiali się za nami (Militant Kościół) przed Bogiem, ponieważ oni już osiągnięli chwałę 
bycia u jego boku. I jest to święta i pobożna idea modlitwy za zmarłych (Kościół oczyszczający), aby byli wolni od swoich 
grzechów (2 Mch 12,46). Nasza modlitwa za nich może nie tylko im pomóc, ale także sprawić, że ich wstanie będzie 
skuteczne w naszym imieniu. 

Uhonorowanie wiernych odszedł według wiary katolickiej, nie ma nic wspólnego z wstaniem ołtarzy, aby pamiętać o 
zmarłych lub rzucanie im uczty, ale bez chrześcijańskiej duchowości, Jest to raczej pogańska praktyka, jeszcze bardziej 
niebezpieczna, jeśli zostaną wezwane do rzekomo odwiedzenia cfc Pwt 18, 11, są one związane tylko ze śmiercią lub z 
imprezami promujących terroryzm i okultyzm. Co należy zrobić, to modlić się o odszedł, aby uzyskać łaskę opuszczenia 
czyściec. 

• https://es.aleteia.org/2020/10/31/un-altar-de-muertos-con-sentido-catolico-oracion-y-memoria/ 

31 Los Te Animy są japońskie kreskówki, które w niektórych krajach zostały zakazane w celu niewłaściwego wpływania na 
dzieci przez pełne przemocy, erotyzmu, czarów, energii i magii, takich jak Dragon Ball, Rycers zodiaku, Noty Śmierci, Elfen 
Lied, Tokyo Ghoul, Neón Genesis Evangelion, Shingeki no Kyojin, Ranma, siedem grzechów głównych, itp. 

32 Obejrzyj film: Szkody spowodowane przez obiekty trojańskie: w języku hiszpańskim https://youtu.be/kWPdZEoS6aU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVTG4cJ2N5A
https://www.youtube.com/watch?v=NrYYqFAnku0
https://www.youtube.com/watch?v=TXd1qMNOLlE
https://www.aciprensa.com/recursos/los-catolicos-y-halloween-1702
https://www.aciprensa.com/noticias/8-cosas-que-todo-cristiano-debe-saber-sobre-halloween-48850
https://es.aleteia.org/2020/10/31/un-altar-de-muertos-con-sentido-catolico-oracion-y-memoria/
https://youtu.be/kWPdZEoS6aU
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33 Runes to symbole, które są bardzo modne w tatuażach. Runes są narzędziami używanymi do zbycia i otwarcia 
świadomości psychicznej. Są to zestaw 24 kamieni zawierających prymitywne rzeźby literki. Uważa się, że pochodzenie 
słowa rune pochodzi ze starego europejskiego słowa «ru», czyli tajnego, słowiańskiego lub germańskiego pochodzenia 
Viking idol odin, na przykład stylizowane litery "SS" nazistowskiego gestapo są symbolami runicznymi. 
 
34 Radiostacja z wahadłą lub wędkami, używane do odgadnięcia, znaleźć skarby lub źródła wody (waristy), czasami używane 
do odgadnięcia płci dzieci. 

35 Tatuaże i znaki na ciele z powodu umarłych, a będziecie szanować ciało wasze jako Świątynię Ducha Świętego: Kpł 19:28; 
Pwt 14:1-2; 1 Kor 6:19. Zaleca się również unikanie tatuaży w pamięci żyjących ludzi, ponieważ może to oznaczać niezdrowe 
przywiązanie z idolatrią. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że tusze zostaną zritualilizowane lub poświęcone złu. 

36 Niektóre przykłady religii i nurtów filozoficznych, które nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego lub Trójcy 
Przenajświętszej to: Ateizm, judaizm, islam, hinduizm, Buddyzm, Taoizm itp. 

Zestaw wierzenia w fałszywych bogach nazywa się poganizmem, a gala bardzo kierowana nową erą jest panteizmem, który 
uwielbi wszechświat, ziemię i naturę i nie uznaje, że są to dzieła stworzone przez Boga. 

Z drugiej strony, istnieją sekty lub wierzenia, które zniekształcają prawdę w Jezusie Chrystusie i Trójcy świętej, takie jak 
Gnosticizm, który wierzy w ratunek przez okultystyczną i ezoteryczną wiedzę Boga (przykładami są teozofia i sakracyzm); 
Pelagianizm, który wierzy w rzekome ratunek przez osobiste zasługi bez potrzeby łaski Bożej; modernizm, który promuje 
zastąpienie dwóch tysięcy-letnich tradycji katolickich nowymi myślami; relatywizm, który wzbudza przekonanie, że każdy 
ma swoją włażną prawdę, aby uratować siebie; A nowa era, która jest bardzo niebezpieczna, w sposób delikatny promuje 
synkretyzm (mieszanka przeciwnych wierzeñ), który sprzyja wierze w "powszechną świadomość", "kosmiczną energię", 
"wielkiego architekta" lub "fałszywego boga" eterycznego, mglistego, nieokreślonego, mglistego, to nie jest prawdziwy Bóg 
Kościoła katolickiego. 

Istnieją również chrześcijańskie denominacje, które są oddzielone od doktryny katolickiej  założonej przez Jezusa Chrystusa, 
niektóre przykłady to protestantyzm, świadkowie Jehowy, mormony, itp., które zniekształcają prawdy chrztu, Eucharia św., 
spowiedź, porządek kapłański, władza papieska, rola Najświętszej Maryi Panny w Bożym planie odkupienia, podobnie 
odrzuca cztery dogmaty maryjne. 

Niektóre elementy, które pomagają nam utrzymać naszą katolicką firmę wyznawającą: 

• Odmawiaj  Wyznanie Wiary - Skład Apostolski oraz przeczytaj Pismo Święty 

• Pamiętaj, że Bóg jest twórcą wszystkich rzeczy (patrz rozdział 1 i 2 Księgi rodzaju i Rz 1,20) 

• Pamiętaj, co Jezus powiedział: „«Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie.”. (Jn 14:6) 

• W rozmowie między Jezusem a Nikodemem Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli się 
nie narodził z wody i ducha, nie może wejść do królestwa niebieskiego. Co się z ciała jest ciałem, a co się z ducha 
jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem wam: "Musicie się urodziać z góry". (Jn 3:5-7) 

Fragment Ewangelii, w którym Jezus daje nam swoją matkę: Jezus widząc swoją matkę i obok niej uczeń, który kochał, 
powiedział do swojej matki: "Niewiasta, oto twój syn". Potem rzekł do ucznia: "Oto matka twoja". I od tego momentu 
uczennica ją otrzymała z nim. (Jn 19:26-27). W tym akcie nasz Pan dał swoją Najświętszą matkę ludzkości i odwrotnie. 

37 O antychrześcijańskim charakterze masoneria patrz: 

• Encyklika Humanum Genus Papieża Leo XIII na antychrześcijańskim znaczeniu masoneria.  
o W różnych językach https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals.index.4.html  
o W języku hiszpańskim  http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080020418/1080020418.PDF  

• Wideo kanał katolicki Tekton “Masoneria stara się zniszczyć Kościół lub papieży przesadnie potępiając go” 
https://youtu.be/5SFHJE5WLBo  

• Wideo Ojca Alfredo Sáenz SJ, Doktor w Teologii “Ojca. Alfredo Sáenz - Masoneria” https://youtu.be/ImYeJc9laCk  

 

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals.index.4.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080020418/1080020418.PDF
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https://youtu.be/ImYeJc9laCk
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• Wideo z Doktora historii specjalista w Masonerii  “Alberto Bárcena Wystawia masonów”  

https://youtu.be/mLg6Vga-8Ok  
 

38 Komunizm jest systemem politycznym i społeczno-gospodarczym, który proponuje społeczeństwo bez Boga, bez klas 
społecznych i bez prywatnej własności środków produkcji (takich jak fabryki, kominy itp.). Działalność gospodarcza jest 
organizowana przez państwo. Niszczą wiarę ludu. 

39 Inne formy satanizmu denomynewane jako demonizm, luciferianizm, druizm, celtizm, wicca, itd. 

40 Nowa era jest koktajlem praktyk, które mieszają pseudonauki, psychikę, techniki samopomocy, parasicologię, kontrolę 
umysłu, Egocentryzm ("jaizm") i mistyczne duchowości hinduizmu, Zen, Buddyzmu i innych, którzy uważają, że źródło 
zdrowia i osobistej poprawy w relacjach duchowych, uczuciowych, ekonomicznych, a nawet międzyludzkich, można 
osiągnąć, kontaktując się z nieznaną eteryczną lub mistyczną energią, nazywają ją wszechświatową, kosmiczną, życiową, 
wewnętrzną energią, matki ziemi, dobrych wibracji lub jakiegokolwiek innego imienia, poprzez medytację, moc psychiczną, 
ćwiczenia, pragnienia, a nawet "dekrety"; Bez potrzeby prokowania o łaskę duchowego, umysłowego i cielesnego 
uzdrawiania prawdziwego Trójjedynego Boga, poprzez praktykę miłości i ofiary ofiarowanej Bogu za innych, czego naucza 
katolicka Doktryna.  

W owym "nowy era" praktykuje się zmieniony stan świadomości, w którym nie ma rozróżnienia między dobrem a złem, I 
uważa, że ludzkie działania są jedynie owocem ignocji i oświecenia, żaden grzech nie jest potępiony, więc nikt nie 
potrzebuje przebaczenia, błędnie udają, że zło jest negatywnością i że walczy się tylko z postulatą miłości lub dobrych 
wibracji, ale bez działań miłości lub poświęcenia dla bliźniego i głoszą tylko kontrolę nad emocjami i uczuciami 
zamykającymi się w tym samym. 

Takie idee są całkowicie sprzeczne z Ewangelią Chrystusa, ponieważ zaprzeczają, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i 
życiem, aby dotrzeć do Boga Ojca (J 14, 6).  

Niestety wiele z tych praktyk stopniowo otwiera drzwi do duchowych energii lub jednostek, które nie pochodzą od Boga. Ci, 
którzy mieli okazję poznać Boga Trójjedynego, nie powinni być zwiedzeni przez fałszywych proroków lub duchowości, które 
nie pochodzą od Niego (Mk 13:22-23; Mt 24:24-25). W Katechizmie Kościoła Katolickiego, nr. 675 i 676, określa się jako 
duch antychrześcijański, pseudo-Sianizm, w którym człowiek uwielbia siebie, wpadając w sekularyzowany mesjanizm 
"samoistnie przewrotny". 

Więcej przykładów nowej ery: Reiki, joga, zen, medytacja transcendentacyjna, ćwiczenia tantryczne, sofrologia, feng shui, 
tai-chi, ayurveda, mandala; terapii samodoskoifulujących, które odnoszą się do nich, konstelacji rodzinnych, eneagramów 
osobowości, uważności, kursów cudów i tak dalej. 

Więcej informacji czytaj: JEZUS CHRYSTUS DAWCĄ WODY ŻYCIA, Chrześcijańska refleksja na temat New Age / Papieska 
Rada Kultury - Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, 2003 

*Wersja PDF do pobrania: 
http://www.adonai.op.opoka.org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf 

W tym dokumencie wspomina się o 3 interwencjach św. Jana Pawła II Tutaj jeden z nich: Ojciec Święty przestrzegał o 
odrastanie starych idei gnostycznych w formie tzw. nowego ery. Nie wolno nam się łudzić, że taki ruch może prowadzić do 
odnowy religii. Jest tylko nowym sposobem praktykowania gnozy, czyli taką postawą ducha, która w imię dogłębnej wiedzy 
Boga kończy się zniekształceniem jego słowa i zastąpieniem go słowami, które są tylko ludzkie. Gnoza nigdy nie zniknęła z 
obszaru chrześcijaństwa, ale zawsze współistniała z nim, czasami w formie prądy filozoficzne, częściej z form religijnych lub 
paraplegistycznych, z determinacją, choć czasami niezgłoszona rozbieżność z tym, co jest zasadniczo chrześcijańskie. 

• Psychologia jest tutaj używana do wyjaśnienia rozszerzenia umysłu jako «mistyczne» doświadczenie. Joga, zen, 

medytacja transcendentacyjna i ćwiczenia tantryczne prowadzą do doświadczenia pełności jaźni lub oświecenia. 

Uważa się, że «szczytowe doświadczenia» (przeżywanie nawrotów, podróżowanie do bram śmierci, biofeedback, 

taniec, a nawet narkotyki, wszystko, co może spowodować zmieniony stan świadomości) prowadzą do jedności i 

oświecenia. Ponieważ istnieje tylko jeden umysł, niektórzy ludzie mogą być kanałami lub kanałami dla wyższych 

 

https://youtu.be/mLg6Vga-8Ok
http://www.adonai.op.opoka.org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
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istot. Każda część tego uniwersalnego urządzenia kontaktuje się ze wszystkimi innymi częściami. Klasycznym 

podejściem nowego wieku jest psychika transtrans, której podstawowymi koncepcjami są umysł univeraslny «Ja 

Superior», zbiorowe i osobiste nieświadome i indywidualne ego. Wyższa Jaźń jest naszą prawdziwą tożsamość, 

pomost pomiędzy Bogiem jako Boskim umysłem i ludzkością. Rozwój duchowy polega na kontakcie z wyższą Jaźnią, 

która pokonuje wszelkie formy dualizmu pomiędzy przedmiotem a przedmiotem, życiem i śmiercią, psychiką i 

soma, jaźnią i fragmentatricznymi aspektami tej samej jaźni. Nasza ograniczona osobowość jest jak cień lub sen 

stworzony przez prawdziwą jaźń. "Wyższe jaźń" zawiera wspomnienia z poprzednich reinkarnacji (koncepcja, która 

całkowicie starczy z chrześcijańską ideą Wiecznego życia w Chrystusie)  
• Patrz: Instrukcje duszpasterskie kardynała Emerytusa Norberto Rivery Carrera z dnia 7-sty-1996 „List wprowadzający 

do duszpasterstwa na temat nowego ery” https://www.cesnur.org/2001/newage_silva.htm#falsa  

Inna opcja http://es.catholic.net/plugins/pdf/download.php?id=458/  

• Zobacz Pastoralne instrukcje kardynała Emerytusa Norberto Rivery Carrera z 7-Jan-1996 "Sekcja: 18 pytania o nowy 
ery" https://www.cesnur.org/2001/newage_silva1.htm   

• Wyjaśnienie dokumentu "Jezus, nosiciel wody życia" Mistrza Pepe González Biblisty katolicki w filmie "El Engano de 
la Nueva Era” https://youtu.be/WnuOAuY2S30 .   Poleczone zobaczyć kompletnie. 

• Wideo ojca Fray Nelson Medina: “La Nueva Era” https://youtu.be/c_QqfpchCWs 

• Wideo kanału katolickiego Tekton: “Uważaj, na 7 Przymyślności Nuewy Ery mogą nyżczyć twoją wiarę.” 
https://youtu.be/2QpNKPTtwn4  

• wideo biskupa San Sebastián: “Świadectwo Nowej Era Asuncióna Ruiza” https://youtu.be/pT9zkPd_sNQ 

• wideo kanału katolickiego Tekton o “Niebezpieczeństwo Yoga i Reiki” 
https://www.youtube.com/watch?v=Vh38JBwCzPY 

• wideo w różnych świadectwach w języku hiszpańskim: „Czy katolicy mogą ćwiczyć yoga? Marino Restrepo katolicki 
kazacher, Zachary King był szatański mistrz nawrócił się do katolicyzmu, Rosa Ramirez były praktykujący jogę, Jaime 
Duarte ekspert w  nueva era https://www.youtube.com/watch?v=KZIdb0JTHFU  

• Artikuł katolicki po hiszpańsku: “niebezpieczeństwa związane z ouija, reiki i yoga”. 
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/52718/exorcista-imparte-catequesis-cosmopolitan-sobre-peligro-
satanas.html 

• Artikuł katolicki po hiszpańsku Aciprensa: “5 klucze, dlaczego joga jest niezgodna z chrześcijaństwem” 
https://www.aciprensa.com/noticias/claves-para-entender-por-que-el-yoga-es-incompatible-con-el-cristianismo-
44662 

• Wideo kompletne: "Nawrócenie; z praktyki joga: od Guru do Jezusa / świadectwo Ojca Josepha Marie Verlinde”  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5t5K1btCQc&feature=youtu.be&t=585. 

• wideo kanał katolicki HM “Reiki – zły duchu” 
https://www.youtube.com/watch?v=ei6VHncY13I&feature=emb_logo  

• wideo kanał katolicki Mater Mundi, “Napaść na niebo: Czym jest Reiki i jakie są jego konsekwencje?” 
https://www.youtube.com/watch?v=2v5D6-PVYCU   

41 Mandalas to diagramy z Buddyzmu lub hinduizmu. Zasadniczo kręgi religijne, które reprezentują koło reinkarnacji, które 
nie przestają wirować, między życiem a śmiercią bez końca, dlatego nie są zgodne z chrześcijaństwem. Uważaj na wpadanie 
w synkretyzmy i delikatne relatywistyczne mieszanie z niezgodnymi religiami, które nawet prezentują je jako terapie 
barwne, duchowe uzdrawianie, magiczne środki pseudouzdrowienia, a nawet z formami i kolorami Nueva Era. 
https://es.aleteia.org/2016/05/06/los-mandalas-y-su-significado-son-inocuos/  

42 Konstelacje rodzinne. Jest przedstawiany jako pseudonaukowa metoda psychoterapii rodziny w połączeniu z 
hinduistycznymi filozofiami, starając się leczyć depresję i uraz, ponieważ ludzie noszą grzechy swoich przodków. 

 

https://www.cesnur.org/2001/newage_silva.htm#falsa
http://es.catholic.net/plugins/pdf/download.php?id=458/
https://www.cesnur.org/2001/newage_silva1.htm
https://youtu.be/WnuOAuY2S30
https://youtu.be/c_QqfpchCWs
https://youtu.be/2QpNKPTtwn4
https://youtu.be/pT9zkPd_sNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vh38JBwCzPY
https://www.youtube.com/watch?v=KZIdb0JTHFU
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/52718/exorcista-imparte-catequesis-cosmopolitan-sobre-peligro-satanas.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/52718/exorcista-imparte-catequesis-cosmopolitan-sobre-peligro-satanas.html
https://www.aciprensa.com/noticias/claves-para-entender-por-que-el-yoga-es-incompatible-con-el-cristianismo-44662
https://www.aciprensa.com/noticias/claves-para-entender-por-que-el-yoga-es-incompatible-con-el-cristianismo-44662
https://www.youtube.com/watch?v=Y5t5K1btCQc&feature=youtu.be&t=585
https://www.youtube.com/watch?v=ei6VHncY13I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2v5D6-PVYCU
https://es.aleteia.org/2016/05/06/los-mandalas-y-su-significado-son-inocuos/
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"Uzdrawianie" przychodzi poprzez poszukiwanie pojednania z rodziną zbiorową lub kosmiczną duchem lub jednostką, która 
nie jest Bogiem. Czytaj artikuł w języku hiszpańskim: http://es.catholic.net/op/articulos/2693/constelaciones-familiares-
una-extraa-mezcla-de-psicoterapia-y-doctrinas-hindes.html#modal  

• Zobacz Wideo CISNE "niebezpieczeństwo konstelacji rodziny, część 1” https://youtu.be/VSuzgzORP4E  

Zobacz wideo CISNE “Zobacz Wideo CISNE "niebezpieczeństwo konstelacji rodziny, część 2. Świadectwo”  
https://youtu.be/5OMKprFFnrQ  

43 Enneagramy mają orientalne mistyczne pochodzenie, obecnie wykorzystywane do identyfikacji 9 rodzajów osobowości 
według ran uczuciowych i stara się je leczyć bez odwoływania się do Boga. Czytaj następujący artykuły w języku 
hiszpańskim: https://es.wikipedia.org/wiki/Eneagrama_de_la_personalidad  https://borjavilaseca.com/conocerse-uno-
traves-del-eneagrama/  

44 Mindfulness jest techniką medytacji transcendentalnej, która poszukuje szczęścia, spokoju i harmonii na świacie, jest 
filozofią "życia tu i teraz", uwalniania świadomości idei, które nazywają obsesyjny, czyli odrażenia. To tworzy zmieniony stan 
świadomości, który ma tendencję do wymazywania rozsądku między dobrem a złem. 

• https://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/  

 

45 Kościół katolicki uczy 3 poziomy kultu, gdy jest on oddany Bogu, Najświętszej Maryi Panny, świętemu Józefowi, Aniołom i 
świętym: 

1. LATRÍA O ADORACJA przede wszystkim, to jest dane tylko Bogu w jego 3 osobach: Ojcu, Synu i duchu Świętym. 
2. Następne jest to kult  HIPERDULIA albo NAJWYŻSZA CZCIGODA, która tylko dany do Najświętszej Maryi Panny, 

ponad wszystkimi aniołami i świętymi. 
3. Potem kult DULÍA albo CZEŚĆ ANIOŁÓW. 
4. A potem kult DULII LUB CZCI świętych, wśród których Kościół uznaje św. Józefa Kastyty współżonę Najświętszej 

Maryi Panny, jako pierwszego spośród świętych (co nazywa się PROTODULIA), ponieważ św. Józef został ogłoszony 
jako Patron Kościoła powszechnego, W dekrecie z Quemadmodum Deus papieża Piusa IX z 8 grudnia 1870 r. 
podczas Soboru Watykańskiego pierwszego, w liście apostolskim „Le Voci” z 19 marca 1961 r. papieża Jana XXIII 
znajduje się również historia potykańska poświęcania się św. Józefowi. 

PO IMIĘ, Możemy powołać się tylko na 3 archanioły objawionych w Biblii: Św. Michał w Dn 10, 13.21; Dn 12, 1; Judas 1, 9; 
Ap 12, 7. Św. Gabriel w Dn 9, 21; Lc 1, 19.26. i Św. Rafał w Tob 3, 25; Tob 8,3, Tob 12, 15. Inni aniołowie w niebie powinni 
być nazywani tylko "nienazwanymi" w sposób ogólny, taki jak anioł stróża i anioł każdego narodu.  

Serafines są wymenione w Is 6,2; Kerubyn w Ez 10; Trony w Kol 1,16; Zwierzchność, Władza, Moc, Panowanie w Ef 1,21; 
Anioły w Jud 1,9 I Anioły w wielu częściach Biblii. 

Anioł stróża jest osobisty i konkretny, ale nie powinien być powołany przez żadne imię. Zobacz Mt 18,10; Łk 16,22; Dz 
12,7 

O duchowej naturze i urzędzie aniołów. Zobacz Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) #328-336; 350-352 

W sprawie oddania się Aniołom Świętym, patrz "Katalog o popularnej Pietości i liturgii", #213-217. Na koniec jest napisane: 
“…Musimy odrzucić użycie imion aniołów, z wyjątkiem św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, które pojawiają się w Piśmie 
Świętym.”  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-
direttorio_sp.html#Cap%C3%ADtulo%20VI 

Zobacz także, notatki #1 Ta sama lista, która uznaje istnienie aniołów, którzy strzeżują narody i którzy są częścią chóru 
anielskiego władzy, przez objawianie Anioła Portugalii 3 małym pasterkom Fatimy i w sumie Teologicznej św. Tomasza z 
Akwinu. 

Podsumowując: "Żaden inny anioł nie powinien być powołany Z IMIENIA, niż 3 objawiony w Biblii, ani też nie wspomina 
o mantrach ani mistycznej mocy duchowej", ponieważ nie został objawiony w piśmie Świętym, Ani nie być rozpoznanym 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/2693/constelaciones-familiares-una-extraa-mezcla-de-psicoterapia-y-doctrinas-hindes.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/2693/constelaciones-familiares-una-extraa-mezcla-de-psicoterapia-y-doctrinas-hindes.html#modal
https://youtu.be/VSuzgzORP4E
https://youtu.be/5OMKprFFnrQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Eneagrama_de_la_personalidad
https://borjavilaseca.com/conocerse-uno-traves-del-eneagrama/
https://borjavilaseca.com/conocerse-uno-traves-del-eneagrama/
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html#Cap%C3%ADtulo%20VI
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przez magisterium Kościoła katolickiego, nie jest pustym wołaniem, które będzie wypełnione duchem, który nie pochodzi od 
Boga. 

• Wideo ojca Nelson Medina “Niebezpieczeństwo wywoływania na rzekomych aniołów lub Archanioli” 
https://youtu.be/JnSys4zKKpg 

Wideo kanał katolicki Tekton “Tylko trzy archanioły są wezwane po imię” https://youtu.be/m0IFtFVXeyE 

46 Tutaj wchodzą z ciężkiego lub satanistycznego rocka, kojąca muzyka, która stara się prowokować puste umysły lub 
zmienione stany świadomości; horrory, okultyzm, czary, magia, Wampiryzm, handel narkotykami; nowe dzieła wiekowe, 
ezoteryczne lub okultystyczne, takie jak awatar, Harry Potter, koń trojański JJ Benítez, kod da Vinci, tajemnica i prawo 
przyciągająca; Książki Cohelo, Deepaka Chopry, Anthony de Mello i Anselma Grüna mnicha Benedyktyńskiego, który miesza 
Pismo Św. z psychoanalizą, powodując poważne zamieszanie w wierze, bo Biblia nie jest podręcznikiem psychologii lub 
samoudoskonalania, ale jest słowem Bożym dla ocalenia naszej duszy, I musi być studiowany w świetle teologii, 
magisterium i świętej tradycji Kościoła katolickiego. 

47  Ważne wyjaśnienie: Poprzez ujawnianie tych praktyk medycyny alternatywanej nie ma na celu dokonania oceny ludzi, 
którzy słusznie z nich korzystają, wystarczy ostrzec o ryzyku, jakie niosą ze sobą dla wiary, biorąc pod uwagę ich pochodzenie 
w wierzeniu obcym Boga i że dodatkowo często generują one przedłużające się zależności. Gorąco polecamy zapoznanie się 
z poniższym materiałem i osobiste rozeznanie. 

Zaleca się, aby zobaczyć dokument "Jezus, okaziciel wody życia". 

Autor: Papieska Rada Kultury - Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego JEZUS CHRYSTUS DAWCĄ WODY ŻYCIA, 
Chrześcijańska refleksja na temat New Age /, 2003 

*Wersja PDF do pobrania:  

http://www.adonai.op.opoka.org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf 

• Odniesienie do dokumentu "2.2.3. Zdrowie: Złote życie... Istnieje niezwykła różnorodność podejść, które promują 
holistyczne zdrowie, pochodzące od niektórych ze starych tradycji kulturowych, inne związane z teoriami 
psychicznymi opracowanymi w Esalen w latach 1960-1970. Reklama związana z nowym wiekiem obejmuje szeroki 
zakres praktyk, takich jak akupunktura, biofeedback, chiropractic, kinezyologia, Homeopatia, iridologia, masaż i 
różne rodzaje nadwozia» (np. ergonomia, Feldenkrais, reflekologia, Rolfing, masaż biegunowości, dotyk 
terapeutyczny itp.), medytacja i wizualizacja, terapie żywieniowe, leczenie psychiczne, różne rodzaje medycyny 
ziołowej, kryształowe leczenie (kryształowo)metale (metaloterapii), muzyka (muzyka terapii) lub kolory 
(chromoterapii), terapii reinkarnacji i wreszcie dwunastoetapowe programy i grupy samopomocy. Mówi się, że 
źródłem uzdrawiania jest w nas samych, że możemy do niego dotrzeć, gdy jesteśmy w kontakcie z naszą wewnętrzną 
energią lub energią kosmiczną." ... A gdzie jest Bóg?  

• Kościół katolicki potępia medycynę związaną z magicznymi lekami lub czarem,KKK 2117. 

48 Błogosławiona Anne Catherine Emmerick w swoich Wizynach i pełnych rewelacjach, Księga 3, Rozdział XIV Wizje 
magnetyzmu, str. 461–470, zwraca uwagę, że magnetyzm jest podobny do hipnotyzmu i jest najbardziej niebezpieczny, 
ponieważ budzi stan zmienionej świadomości, który manipuluje złem. 

• „Niektórzy otrzymują, w prawdzie, pewne cielesne ulgi; ale większość odczuwa szkodliwy wpływ na duszę, nie 
znając tego i nie rozpoznając skąd pochodzi”. (str. 466) 

• „Praktyka magnetyzmu jest podobna do magii; tylko tutaj szatan nie jest powoływany, ale on sam przychodzi”. (str. 
466) 

• Otwiera kanały, które podświadomie i nieświadomie komunikują zaraźliwy wpływ złego ducha między tym, kto się 
stosuje, a kto otrzymuje magnetyzację. „Każda Unia między grzesznikami jest niebezpieczna; wzajemna duchowa 
penetracja jest znacznie bardziej niebezpieczna”. (str. 467) 

• „Gdy w stanie magnetycznym zmysły (sensoryczne) są martwe, a wewnętrzne światło odbiera i daje wrażenia, 
wtedy to, co jest najświętsze w człowieku, wewnętrzna czujność, jest narażone na szkodliwe wpływy i zaraźliwe 
infekcje złego ducha, którego zwykła bująca dusza nie może być świadome przez zmysły, podporządkowując ją tak 

 

https://youtu.be/JnSys4zKKpg
https://youtu.be/m0IFtFVXeyE
http://www.adonai.op.opoka.org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
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jak jej prawom czasu i przestrzeni; I w ten sposób nie może się pozbyć jej grzechów, nawet za pomocą środków 
oczyszczania Kościoła". (str. 467) 

• W 1821 roku Anne Catherine "miała wizję charakteru magnetyzmu i stosunków człowieka z trzema królestwami 
ciemności. Dolna, najciemniejsza sfera była magiczną i formalną kultem szatana. Drugi był to, że zmysłowe 
chciwość i przesądów. Trzeci obejmował wolność myśli, masonerii i liberalizmu. W dolnej i środkowej sferze 
postrzegał stany magnetyczne jako najpotężniejszy środek, za pomocą którego królestwo ciemności przyciąga 
ludzi." (str. 470) 

49 Należy unikać terapii drenażu umysłu. Mt 12, 43-45 „ Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach 
bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"; a przyszedłszy 
zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż 
on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni» Katolik musi 
zawsze obserwować stan łaski swojej duszy i umysłu, aby nie dopuścić wroga do wejścia. 

49 Wśród muzyki Nowa Era jest wielka różnorodność, istnieje nawet relaks na podstawie impulsów dwunastych, gdzie 2 
różnych częstotliwości w każdym uchu generuje złudzenie trzeciego dźwięku. Takie impulsy wymagają synchronizacji z falą 
mózgu, co może wiązać się z nieznaną manipulacją umysłową. Zobacz. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#searchInput  

50 Entre la música nueva era hay una gran variedad, incluso existe una relajante basada en pulsos binaurales, donde 2 
frecuencias diferentes en cada oído genera la ilusión de un tercer sonido. Dichos pulsos buscan una sincronización con 
ondas cerebrales, lo cual puede implicar una manipulación mental desconocida. Ver. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#searchInput  

51 Terapia de Kwiaty Bach radzi sobie z esencjami kwiatowymi, które "podobno" równoważy stany uczuciowe 

• Zobacz artykuł: https://www.efesalud.com/terapia-floral-flores-de-bach-terapias-alternativas-tratamientos-
naturales/  

•  

52 Wobec homeopatia: 

• Wideo “Marino Restrepo la Homeopatía” Który opowiada o świadectwie Ojca Gabryla Amortha na ten temat 
https://youtu.be/tuuZXJdL8-8  

• Artykuł Info Católica: “Homeopatia i okultyzm” kilka świadectwa: Ojciec James Manjackal, hinduskiego 
pochodzenia i misjonarz San Francisco de Sales, dr Emília Vlcková, i inne temat o niebezpeczeństwie homeopatii 
jako pseudonauki o okultystycznym pochodzeniaocultista  
 https://www.infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1405090539-homeopatia-y-ocultismo  

• Artykuł "o magii i demonologii (notatki duszpasterstwa 1 czerwca 1994 r.)". 

• Tytuł oryginalny po włosku: "A proposito di magia e demoniologueia (Nota pastorale 1° giugno 1994). 

• Pełny tekst notatki duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii "o magii i Demonologia" w numerze 6 mówi: 
Jest magia imitująca, według której jak produkuje, to, co Ojciec James Manijakal odnosi się do ZASADY 
PODOBIEŃSTWA homeopatii: leczenie chorób wywołanych przez rzekomo znacznie mniejsze dawki” 

https://www.toscanaoggi.it/Documenti/Vescovi-toscani/A-proposito-di-magia-e-demonologia-Nota-pastorale-1-giugno-
1994  

• Film pod tytułem w języku hiszpańskim "homeopatia i magia. Dra.  Emilia Vlckova” Pediatra słowczka, używałąc 
homeopatię na swoje dzieci powodując im problemy duchowe. https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80  

• Wideo z angielskimi napisami “Homeopathy and magic. Dra.  Emilia Vlckova” Pediatrician from Slovakia who used 
homeopathy with her children casing them spiritual problems. https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#searchInput
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#searchInput
https://www.efesalud.com/terapia-floral-flores-de-bach-terapias-alternativas-tratamientos-naturales/
https://www.efesalud.com/terapia-floral-flores-de-bach-terapias-alternativas-tratamientos-naturales/
https://youtu.be/tuuZXJdL8-8
https://www.infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1405090539-homeopatia-y-ocultismo
https://www.toscanaoggi.it/Documenti/Vescovi-toscani/A-proposito-di-magia-e-demonologia-Nota-pastorale-1-giugno-1994
https://www.toscanaoggi.it/Documenti/Vescovi-toscani/A-proposito-di-magia-e-demonologia-Nota-pastorale-1-giugno-1994
https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80
https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80
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Bardzo kompletne badanie w języku angielskim „co jest nie tak z homeopatyą?” Ojciec James Manjackal, pochodzący z Indii 
i Misyjonarz św. Franciszka Salesa https://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm 

53 Po wyrzeczeniu się i odrzuceniu grzechów osobistych, ta wersja oblężenia Jerycha Mater Fatima zawiera ODNOWIENIE 
PRZYRZECZEŃ CHRZTU przez Niepokalanego serca Maryi, jako najdoskonalszego środka dotarcia do Boga (zgodnie z 
Traktatem prawdziwego oddania Maryi Dziewicy #126-130, Przez św. Louis Marie Grignion de Montfort). Podobnie w 
numerze 131 św. Louis Marie stwierdza, że „główne źródło wszystkich zaburzeń, a zatem potępienia chrześcijan, pochodzi 
od zapomnienia i obojętności wobec tej praktyki”. 

54 Eugenika to dąży do poprawy człowieka poprzez manipulację genecką, wysoko promowaną przez nazizm, który twierdził, 
że jest to czysty rasa niemiecka. Informacja na temat w języku hiszpańskim: https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia  

55 Transhumanizm. Celem jest sztuczną poprawą człowieka dzięki technologiom elektronicznym i robotycznym. W języku 
hiszpańskim https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo   

56 Esoteryzm. Jest ogólnym terminem używanym do odniesienia się do ciała: wiedzy, doktryny, nauki, praktyki, obrzędów, 
techniki lub tradycje strumienia myśli, które wykorzystują tajemnice, symbole, które są niezrozumiałe lub trudne do 
uzyskania dostępu i które są przekazywane tylko do wybranych mniejszości zwanych inicjacjami. 

57 Ukryta metafizyka jest nurtem myśli, która odrzuca formalną teologię i filozofię (metafizykę uczonych), które harmonijnie 
koordynują wiarę i rozum przez filozofię Arystotelesa i teologię św. Tomasza z Akwinu. Ukryta metafizyka odrzuca prawdy 
Boga, jego objawienia, wiary i dogmatów i zastępują je okultyzowanymi interpretacjami, które niebezpiecznie oddalały 
wiarę w Boga. 

https://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo

