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MODLITWA O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE
Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos s. 144

Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy.
(Lm 5, 7)

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć” pisał święty
Paweł (Rz 5, 12). Skutki grzechu pierworodnego (niewiedza, pożądanie, skłonność do zła,
osłabienie ludzkiej natury) przekazywane ludzkiej naturze, pozwalają nam zrozumieć, w jaki
sposób cała rodzina może być obciążona dziedzictwem poprzedzających ją pokoleń.
Nikt nie przychodzi na świat nie będąc jednocześnie obarczonym przez dziedzictwo, z którego
rzadko zdaje sobie sprawę.
W o wiele większej liczbie przypadków niż powszechnie się sądzi, okazja którą wykorzystuje
demon dla dręczenia (obrażania, posiadania, a nawet opętania) jakiejś osoby od czasów jej
dzieciństwa, bierze się z grzechów i przewinień jej rodziców. Pismo święte wielokrotnie
powtarza: „Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby” (Jr 31, 29).
Jeśli w Bożej perspektywie chodzi o ostateczne zbawienie całego człowieka i wszystkich ludzi,
to nie bez znaczenia jest zabezpieczenie się przeciw wpływowi, który demon mógł zyskać na
całą naszą rodzinę, wpływowi, który odziedziczyliśmy i który możemy w dalszym ciągu
przekazywać. Możemy tego dokonać prosząc Boga o zaopiekowanie się linią genealogiczną
naszej rodzinie. W celu uzdrowienia naszego drzewa genealogicznego i zatrzymania
przekazywania szkodliwych wpływów, a nawet klątw, które dosięgnąć mogą także krewnych z
linii bocznych, należy prosić Pana o przebaczenie tym, którzy zgrzeszyli, a przez naszą
modlitwę wyrzeczenia i powołanie się na Krew Jezusa, przeciąć te więzy, które leżą u źródła
całego zła.

W JAKI SPOSÓB ?
1. Błagając naszego Pana, by obmył w swojej Krwi, to wszystko, co mogło Go w nich obrazić.
2. Zamawiając, w tej perspektywie, odprawianie mszy za tych spośród naszych przodków,
którzy tego potrzebują.
W świetle 4 przykazania: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą
Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20, 12), zaleca się praktykę gregorianki genealogicznej -
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codziennie odprawia się Mszę św. w intencji każdego z naszych bezpośrednich przodków w
ramach 4 pokoleń: (2+4+8+16=30).
Praktyka ta może poza tym stanowić wielki akt miłości wobec naszych potomków.
3. Starając się im z głębi serca przebaczyć.
4. Prosząc naszych przodków zmarłych w stanie łaski, aby się za nas modlili.
5. W celu większej skuteczności powinniśmy starać się uświadomić sobie wszystkie
zranienia, błędy, niedostatki i negatywne wpływy, które mogły się im przydarzyć. W ten
sposób określamy jak najszerszy cel naszej modlitwy i oczyszczamy pamięć rodzinną z
różnych ukrytych spraw – „rzeczy niewypowiedzianych”, które często znajdują się u
źródła blokad i międzypokoleniowych relacji o charakterze psychologicznym,
przybierających często formy patologiczne. Taki jest cel modlitwy uwolnienia, jaka
potem następuje i którą każdy może zgodnie ze swoją wolą wypowiedzieć.
6. Jeśli wiemy, na podstawie pewnego źródła (lub jeżeli mamy uzasadnione przypuszczenie),
że mogły zostać popełnione poważne przewinienia opisane poniżej, należy poprosić kapłana o
zastosowanie specjalnej modlitwy, w której sami odmówimy egzorcyzm Leona XIII.
7. Zalecana jest dobra spowiedź ze swoich grzechów i win osobistych.
8. Na koniec trzeba pamiętać o tym, że należy brać pod uwagę nie tyle aspekt Bożej
sprawiedliwości, ciążącej na potomstwie grzeszników, co Jego nieskończone miłosierdzie
umożliwiające zbawienie dusz naszych przodków, które mogą tego bardzo potrzebować. Na
mocy tajemniczego zrządzenia Opatrzności, choroba i różnorodne zaburzenia, jakie musimy
cierpieć, są czasami jedynym sposobem, aby mogli oni przypomnieć się naszej miłości.

UWAGA:
Najbardziej potrzebna dyspozycja w tym przypadki polega na przebaczeniu tym
wszystkim, którzy mogli nas skrzywdzić w codziennym życiu, jak i naszym rodzicom,
jeśli jest taka potrzeba. W ten sposób, na tyle, na ile jest to od nas zależne, zostanie
przywrócona harmonia w naszym drzewie genealogicznym, a poprzez miłość
unicestwione zostaną diabelskie wpływy na naszą rodzinę i nasze potomstwo.
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W imię Ojca
i Syna
i Ducha Świętego.
Amen.
V. Nie pamiętaj, Panie, naszych grzechów
R. Ani grzechów naszych ojców.

Modlitwa proroka Barucha
Ba 3, 1-8
Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie.
Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki,
a my nic nie znaczymy. Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy
umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu
Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do nas te nieszczęścia. Nie pamiętaj o grzechach
przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. Tak, boś Ty Pan i
Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie! Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą
sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu
naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków,
którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na
pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy
odstąpili od Pana, Boga naszego.
Ojcze nasz…
Niech Duch Święty zstąpi na mnie i da mi dyspozycję do przebaczenia wszelkiego zła,
jakie pochodzi od mojej rodziny, aby uzyskała ona Boże przebaczenie i całkowite
uzdrowienie.
Na początku błagam naszego Ojca w niebie, aby zechciał mi przebaczyć wszystkie
moje grzechy, wszystkie moje przewinienia, ale też wszystkie błędy, które mogły Go
obrazić. Żałuję ich z głębi serca i wyrzekam się ich ze wszystkich sił.
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W swoim własnym imieniu i w imieniu mojej bliskiej i dalszej rodziny, ale przede
wszystkim w imieniu moich bezpośrednich przodków, wyrzekam się szatana i jego
pokus, świata, zła i grzechu. Wyrzekam się oczywiście, wszelkich form przesądów,
wszelkich praktyk okultystycznych i „darów”, które mogłyby z nich pochodzić. Błagam
też Boga miłosiernego, aby zlitował się nade mną, nad moimi przodkami i moim
potomstwem.
W pierwszym rzędzie chcę z głębi serca przebaczyć tym wszystkim, którzy wyrządzili
mi krzywdę; chcę wykorzenić ze swego serca jakiekolwiek poczucie rozgoryczenia,
chęć zemsty złość czy pogardę. A jeśli przypomnę sobie, ze mam komuś coś do
zarzucenia, przebaczę mu i będę mu błogosławił. Nie chcę chować najmniejszego
nawet śladu urazy wobec mojego ojca i matki, jeśli coś takiego czynią, czy uczynili w
przeszłości. Przebaczam im całkowicie to, o czym pamiętam. Niech będzie uwielbiony
Bóg poprzez przeżyte cierpienia, a wszystko co dotyczy mojego ojca i mojej matki
niech napełnia pokojem moje serce.
Mój Boże, nasz Pan nauczył nas jak zwracać się do Ciebie: Przebacz nam nasze
winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Mt 6, 12), rozjaśnij
swoje Oblicze nad wszystkimi moimi przodkami i w swoim wielkim miłosierdziu
przebacz im błędy, jakie popełnili. Proszę Cię o to przez tego samego Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna a naszego Zbawiciela, który będąc Bogiem z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Błagam teraz Pana Jezusa, by zechciał oczyścić swoją Najdroższą Krwią
wszystkie pokolenia mojej rodziny, które tego potrzebują:
1. Jeśli stało się tak, że niektórzy, z moich przodków oddawali się okultyzmowi,
spirytyzmowi, magii lub jakiejkolwiek formie przepowiadania przeszłości, czy też
należeli do jakiejś satanistycznej czy potępionej przez Kościół sekty zwłaszcza do
masonerii, zechciej, Panie, w swej wielkiej dobroci im wybaczyć.
W imię Jezusa i na mocy, mojego świętego chrztu, wyrzekam się i kategorycznie
przeciwstawiam się tym knowaniom. Proszę Cię, Ojcze, abyś przeciął tę diabelską
władzę, która może ciążyć nad moją rodziną w wyniku tych wszystkich praktyk. Niech
zostanie unicestwione wszelkie rzucanie uroków, czary czy diabelskie pożądania, jak i
wszystkie klątwy, czary i dziedziczne choroby, tak znane jak i nieznane.
5

MODLITWA O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos s. 144

Przeciwstawiam się także wszelkim szatańskim paktom i duchowym powiązaniom z
siłami zła, a przede wszystkim z masonerią. Zechciej, Panie, przerwać ten łańcuch
wszystkich więzów o diabelskim charakterze, przekazywany przez moich przodków,
moich współczesnych i moje potomstwo.
Wyrzekam się tych wszelkich sposobów, przez które szatan mógł przejąć władzę nad
kimkolwiek z mojej rodziny i proszę Cię, Panie Jezu, o rozerwanie tych łańcuchów i
umysłowych pęt, jakie te wszystkie szatańskie działania mogły nałożyć na moich
przodków i całą moją rodzinę. Spraw, aby zniknęły ze mnie i z mojego potomstwa
wszystkie konsekwencje będące skutkiem kontaktów z naukami czy sektami
okultystycznymi.
Składam u Twych stóp, Panie, to wszystko, co moi przodkowie mogli dać demonowi.
Za Twoim pozwoleniem odbieram dziś obszary oddane szatanowi i przekazuję je pod
Twoje panowanie. Spraw Panie, aby członkowie mojej rodziny poszukiwali od tej pory
tylko Twojej świętej woli.
Pozwól, aby wody mojego chrztu spłynęły na przeszłe pokolenia mojego drzewa
genealogicznego. A Ty, Ojcze z nieba, spraw, by Krew Jezusa, która oczyszcza i daje
życie, zrosiła, przeniknęła i okryła każde z tych pokoleń, pierwsze, drugie, trzecie,
czwarte i piąte, aż do samego początku. Tak, Ojcze, pozwól, aby Krew Twego
Umiłowanego Syna spłynęła z Krzyża na wszystkich moich przodków, przez wszystkie
pokolenia, które jej potrzebują, dotykając, uzdrawiając i oczyszczając wszystkich.
W tej godzinie stawiam Krzyż Jezusa Chrystusa w sobie i we wszystkich pokoleniach,
które mnie poprzedziły, aby był on tym miejscem, w którym kończą się negatywne i
obciążające mnie wpływy, które nadal jeszcze działają przeciwko mnie, we mnie lub
przeze mnie, bo Ty powiedziałeś: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).
2. Przez święte Imię Jezusa, odrzucam wszystko, co mogło być nieuporządkowane i
nieszczęśliwe w małżeństwach mojej rodziny. Odrzucam wszelki brak miłości,
wszystkie naciski jakie mogli wywierać na siebie jeden bądź drugi z małżonków, a
nawet ich rodzice. Oddal, Panie, wszelką nienawiść, wszelkie pragnienie śmierci,
wszelką złą intencję obecną w związkach mojej rodziny. Unicestwij także wszelkie
konsekwencje przemocy, zemsty wszelkie urazy i wszelkie negatywne zachowania,
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Połóż kres wszelkim zakłóceniom, które mogły pogorszyć dobre relacje, wszelkim
formom negatywnych relacji w rodzinie i zatwardziałości serca. Niech przez Twoje
święte Imię zostaną unicestwione wszystkie smutki, będące owocami nieszczęśliwych
małżeństw. Przebacz w końcu, Ojcze, moim przodkom te wszystkie zachowania, które
mogły zhańbić święty sakrament małżeństwa: niewierności, zdrady czy rozwody.
Spraw, aby dzisiaj moja rodzina budowała jedynie związki oparte na prawdziwej
harmonii, w miłości do Ciebie, we wzajemnej lojalności, wierności i miłości.
3. Proszę Cię teraz, Panie, o oczyszczenie drzewa mojej rodziny od wszystkich
zranień, których ofiarami mogłyby być dzieci: poronień, aborcji, niechcianych, czy
pozamałżeńskich ciąż, niezaakceptowanych dzieci. Wyrzekam się tego wszystkiego,
co sprzeciwia się wartościom życia; mówię „nie” wszystkim nieszczęśliwym
konsekwencjom niechcianych ciąż. Na koniec odrzucam wszystkie akty, które mogłyby
zranić dzieci fizycznie albo moralnie: środki antykoncepcyjne, zapłodnienie in vitro,
porzucenie, oddanie, nadużycie władzy rodzicielskiej.
Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o wybaczenie wszelkiego zła, jakie moi
przodkowie mogli wyrządzić swoim dzieciom. Zechciej uzdrowić te wszystkie zranienia
i położyć kres tym wszystkim złym przykładom.
Nasz Ojcze w niebie, spraw, aby wszystkie małżeństwa w mojej rodzinie żyły, zgodnie
z Twoim świętym prawem, szanowały swoje dzieci, kochały je i wychowywały w taki
sposób, aby Tobie oddać należną Ci chwałę.
4. Ponownie korzę się przed Tobą, Panie, klękając z ciężarem grzechów moich
przodków: powierzam Ci je, abyś im zaradził i uzdrowił głębokie blizny wyryte przez
grzech nieczystości.
Odrzucam te wszystkie sytuacje i postawy, które mogły zranić skromność: przemoc,
nierząd, cudzołóstwo, kazirodztwo, perwersje czy nadużycia seksualne. Wyrzekam się
także wszelkich form brutalności, masochizmu, sadyzmu, nimfomanii, rozwiązłości,
prostytucji, jeśli kiedykolwiek były obecne w mojej rodzinie. Sprzeciwiam się, na
koniec, wszelkiej agresji w tej materii, wszelkiego nieuporządkowania ludzkiego serca,
wszelkich niepoprawnych nawyków i dewiacyjnych zachowań,
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Panie, w Twoje święte Imię, nakaż wszystkim demonom, które związane są z tymi
formami nieczystości, przede wszystkim Asmodeuszowi, aby natychmiast odeszły.
Niech miecz Ducha Świętego przetnie okowy diabelskich więzów. Błagam Cię, o dobry
Boże, o oczyszczenie wszystkich tego typu relacji i o uzdrowienie z tych dewiacyjnych
zachowań całego mojego drzewa genealogicznego.
5. Niech Twoja Najdroższa Krew uzdrowi także wszystkie choroby umysłowe, które
mogły pozostawić ślady w moich genach; wszelkie nienormalne zachowania u osób z
mojej rodziny; wszelkiego rodzaju nieuporządkowanie osobowości, kompleksy,
wady, zablokowania czy aspołeczne zachowania, fobie; także wszelkie formy
autodestrukcji i złe nawyki (hazard, narkotyki, alkohol, itd.).
Zechciej, o Panie, wszystko zanurzyć w swoim przebaczeniu i swoim pokoju, oraz
wylać na całą moją rodzinę zdrowie duchowe i cielesne, radość, trzeźwość myślenia,
równowagę i uśmiech,
6. W podobny sposób przeciwstawiam się wszelkiego rodzaju dolegliwościom
fizycznym, które mogły zostać mi przekazane na drodze atawizmu czy dziedziczenia.
Błagam naszego Pana o uzdrowienie całej mojej rodziny. Niech miecz Ducha
Świętego przetnie wszystkie pętające mnie więzy ze wszystkim i możliwymi chorobami
moich przodków niezależnie od tego, jakich organów cielesnych one dotyczą. Niech
Pan nie pozwoli, by konsekwencje tych chorób przechodziły na następne pokolenia.
7. Chciałbym także postawić tamę wszelkiej przemocy, jakiej mogli dopuścić się moi
przodkowie: jeśli dopuścili się zabójstwa, torturowania, więzienia, korumpowania,
wykorzystywania czy kradzieży; oszustwa, okrutnych czynów czy szantażu. Niech dziś
nastanie kres wszystkim takim formom przemocy.
Mój Boże, w Imię Jezusa, Twojego Umiłowanego Syna, zechciej zniszczyć wszelkie
pozostałości zazdrości, zemsty gniewu, brutalności czy niegodziwości. Niezależnie od
tego czy moi przodkowie byli ich sprawcami, czy ofiarami.
8. Mocą Ducha Świętego kładę także kres wszelkiego rodzaju antypatiom
zakorzenionym w mojej rodzinie, żywionym wobec innych, wobec niej samej czy
wobec Boga, w tym także nienawiści rasowej, fanatyzmowi religijnemu czy sporom
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politycznym, Zechciej przebaczyć, Ojcze, jeśli przypadki takie miały miejsce w mojej
rodzinie i zechciej odbudować moje drzewo genealogiczne z mężczyzn i kobiet
napełnionych miłością.
9. Wstawiam się w tym momencie w szczególny sposób za te osoby z mojej rodziny,
które zmarły przedwcześnie, lub które nie były wystarczająco kochane; te, których nie
opłakiwano, lub których nie pochowano w godny sposób i których pogrzeb pozbawiony
był chrześcijańskich wyrazów miłości.
Modlę się także za tych, którzy doświadczyli przedłużającej się agonii, lub straszliwego
końca życia, w szczególności za tych, którym skradziono życie i śmierć poprzez
jakakolwiek formę eutanazji, jak i za tych, którzy zmarli w wyniku nagłej śmierci zabójstwa, otrucia, spalenia, zasztyletowania, powieszenia czy uduszenia, w wyniku
postrzału, eksplozji, wybuchu bomby czy na wojnie. Przedstawiam Ci także, o mój
Ojcze, tych moich przodków, którzy zmarli w niewyjaśniony, tajemniczy sposób, oraz
tych, którzy popełnili samobójstwo. (Jeśli wiemy, że tego rodzaju dramat miał miejsce,
nie możemy zaniedbać zamówienia mszy świętej w ich intencji).
Spraw, aby z tą chwilą ustało przekazywanie jakiejkolwiek skłonności do nienaturalnej
czy okrutnej śmierci. Udziel nam tego, dobry Boże, aby od tej chwili wszyscy umierali z
chrześcijańską pogodą ducha, miłością najbliższych, skruchą za grzechy i w pokoju
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
10. Spraw Panie, abyśmy byli naprawdę zjednoczoną rodziną. Zniszcz definitywnie to
wszystko, co w pokoleniach mojej rodziny mogło być powodem nieporozumień.
Przerwij, mocą swego najwyższego autorytetu, wszelkie rodzinne czy religijne spory.
Powstrzymaj wszystko, co mogło doprowadzić do porzucenia rodziny, dzieci, czy
rodziców. Przeciwstawiam się także tym wszystkim, którzy opuszczają rodzinę z racji
małżeństwa czy przystąpienia do jakiejś sekty. Zniszcz, Panie, wszelką tendencję do
izolowana się, samotności i ucieczki.
Niech Twe Serce, które przebacza, otoczy swoją miłością całe moje drzewo
genealogiczne i przywróci jego jedność. Niech w Tobie wszyscy moi przodkowie
odnajdą harmonię i miłość.
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11. Przedstawiam Ci także, mój Boże, tych wszystkich, którzy musieli zaznać
niesprawiedliwości i niewymownych cierpień.
Niech Najdroższa Krew Twego Syna opieczętuje genealogiczne kanały będące
nośnikami konsekwencji deprawacji, zniewolenia, niesłusznego uwięzienia, ubóstwa,
przestępstwa czy jakiegokolwiek ucisku. Wyrównaj wszelką niesprawiedliwość
społeczną i polityczną, wylecz rany wszelkiego odrzucenia na tle rasowym czy
społecznym. Przetnij wszystkie więzy przemocy, nienawiści czy odrzucenia; uzdrów
wszystkie cierpienia niezależnie od, tego, czym były spowodowane: zimnem, gorącem,
głodem, osamotnieniem, zdradą, zniesławieniem czy czymkolwiek innym.
Ojcze, spraw, aby namaszczenie Twoim Duchem Świętym rozciągnęło się na
wszystkie nieszczęśliwe sytuacje, jakich mogli doznać moi przodkowie i usuń ich
bolesne wspomnienia oraz zgubne konsekwencje. Przebacz tym wszystkim osobom,
które mogły być tego przyczyną i spraw, aby cała moja rodzina cieszyła się zdrowiem,
sprawiedliwością i radością.
12. Przeciwstawiam się teraz bałwochwalstwu pod wszelkimi jego postaciami. Przetnij,
Panie wszystkie przywiązania, które wiążą mnie z przypadkami bałwochwalstwa,
jakie miało miejsce w przeszłości. Tak, odrzucam „bożki”, którymi mogły być pieniądze,
zaszczyty, tytuły, uroda, władza, dom, biżuteria, osoby, nieruchomości, zwierzęta i
wszystko, cokolwiek posiadamy.
Przebacz, Ojcze to wszystko i spraw, by cala moja rodzina z jej poprzednimi
pokoleniami kierowała się tylko jednym wyborem, jaki ja dzisiaj dokonuję: służyć Bogu,
Bogu żywemu i prawdziwemu.
13. Kładę także tamę wszystkim negatywnym skutkom obciążającym moje
dziedzictwo, których źródłem mogła być odmienność i różnice. Przetnij, Panie,
przekaz tych zranień, które mogły pochodzić z różnorodności języków, kultur, ras czy
różnorodnych kompleksów. Połóż kres wszelkiemu fałszywemu wstydowi wywołanemu
przez naturalne defekty, zniekształcenie fizyczne, nienormalne czy opóźnione w
rozwoju dzieci.
Ojcze, proszę Cię, przetnij wszystko, co mogło zostać przekazane przez pokolenia
przez te wszystkie czy jeszcze inne odmienności i różnice. Przebacz wszystkim, którzy
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byli tego przyczyną, lub tym, którzy je źle przeżywali. Niech Twoja nieskończona
miłość przeniknie całą linię poprzedzających mnie pokoleń, wypełnij ją, uzdrów
całkowicie od tych nieszczęść. Dzięki Ci za to.
14. Teraz odrzucam przekazywanie wszelkiego typu zakłóceń w komunikacji:
niedomówienia, niezrozumienie, upór, ale także wady wymowy, zwłaszcza jąkanie.
Przeciwstawiam się szczególnie grzechom języka, które obarczone są poważnymi
konsekwencjami: bluźnierstwom, złośliwościom, kłamstwom; przeciwstawiam się z
całych sił obrażaniu słownemu a przede wszystkim wszelkim klątwom i przekleństwom,
które w przeszłości mogły być wygłaszane przez członków mojej rodziny,
Przebacz, o nasz Ojcze, uzdrów nasz język i nie pozwól, abyśmy dłużej musieli znosić
konsekwencje tych poważnych grzechów.
15. Stawiam także zaporę dla wszystkich chorobliwych stanów ducha, każdego
rodzaju głębokiemu złemu samopoczuciu, wywołanemu przez poczucie niegodności,
bezużyteczności czy smutek nie do powstrzymania. Uzdrów, mój Boże, serca złamane
samotnością czy rozpaczą. Przetnij wszelkie korzenie depresji, emocjonalnej i
paraliżującej traumy. Mówię „nie” wszelkiemu sprzeciwianiu się z zasady, wszelkiemu
rozgoryczeniu, wszelkim urazom i wszelkiemu odrzucaniu przebaczenia.
16. Panie, jeśli w jakimś stopniu moja rodzina czy niektórzy spośród jej członków byli w
jakikolwiek sposób (za swego życia czy po swojej śmierci) przedmiotem zazdrości,
bluźnierstwa, przeklinania czy klątwy, w swej wielkiej dobroci zechciej zniszczyć
wszystkie pozostałości i negatywne skutki odziedziczone po tych klątwach czy
wyklinaniach.
W NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUSA wyrzekam się tych wszystkich dróg, dzięki którym
zło mogło działać swobodnie w mojej rodzinie, tych wszystkich odziedziczonych
negatywów, tych wszystkich braków miłości, mających miejsce tak teraz, jak i w
przeszłości.
Błagam Cię, Najświętszy Ojcze o uwolnienie moich bezpośrednich i dalszych
przodków od ich wszystkich przewinień. Zechciej przebaczyć im ich wszystkie grzechy,
aby znaleźli łaskę w Twoich oczach i aby zostały odcięte wszystkie złe korzenie,
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skruszone wszystkie okowy i zniszczone wszystkie szkodliwe konsekwencje, które
obciążają mnie i moich bliskich. Niech Krew Jezusa obmyje wszystkie poprzedzające
mnie pokolenia i je oczyści. Niech Duch Święty, Duch Miłości, uzdrowi zranienia w
rodzinie, które się jeszcze nie zabliźniły. Niech moi przodkowie, którzy stoją teraz
przed Bogiem, wstawiają się za tych, którzy najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.
Proszę Cię o to, Panie, w ich imieniu, w moim własnym i w imieniu mojego potomstwa i
przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, przez wstawiennictwo świętego
Józefa i przez Twego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i
naszego Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
Niech Krew Jezusa
opieczętuje każdy skrawek terenu, który został odzyskany!
(należy pokropić święconą wodą miejsce, w którym się znajdujemy i wykonać znak Krzyża: jak niżej
ze str. 97 książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos)

W IMIĘ TRÓJCY PRZENĄŚWIĘTSZEJ: OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
- ODEJDŹ, SZATANIE!
POPRZEZ ZASŁUGI DROGOCENNEJ KRWI JEZUSA,
ZA WSTAWIENNICTWEM NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,
ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
ŚWIĘTEGO MICHAŁA I WSZYSTKICH ANIOŁÓW!

„Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,
który każe występek ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym,
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”
(Wj 20, 5-6; Pwt 5, 9-10)
Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 144-162
Imprimatur: Nr 2160/2010 z dnia 24 sierpnia 2010, bp Jan Zając; wikariusz generalny, ks. Kazimierz Moskała;
wicekanclerz, cenzor Stanisław Deszcz CM
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DLA OCHRONY RODZINY
Do odmawiania przez ojca rodziny.

O Boże, który jesteś królem wieków i którego postanowienia są wieczne, daj nam
ujrzeć kres nieprawości, o którym mówił prorok Daniel (Dn 9, 24). Opieczętowuję
wszystkie nasze grzechy  Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcąc
przyśpieszyć nadejście Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, aby grzech ustał, a
nieprawość została przebaczona, Aby ochronić nas przed atakami demona, zanurzam
całkowicie nas wszystkich, z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi  w Jego
Najdroższej Krwi. Na koniec, Panie Boże, skoro w swych odwiecznych
postanowieniach zarządziłeś, by w tym czasie utrapienia została odbudowana
Jerozolima, jej place i mury, byśmy panowali wraz z Tobą nad wszystkimi narodami w
królestwie Serc Jezusa i Maryi, czynimy z samych siebie uczestników zwycięstwa
Jezusa poprzez pieczęć Krwi, która wypłynęła z Jego Najświętszego Serca  w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.
Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 101

DLA ODPARCIA ZATRUTYCH POCISKÓW ZŁEGO
Modlitwa odpowiednia wtedy, kiedy musimy znosić osobiste ataki,
z uzasadnionym podejrzeniem, że pochodzą one od złorzeczących osób.

Mocą mojego chrztu i bierzmowania ( Kapłani dorzucą: na mocy mojej władzy
kapłańskiej i poprzez te dłonie, które codziennie dotykają Ciała Jezusa ), jak tego chce
Niepokalana Maryja, za wstawiennictwem świętego Sebastiana i wszystkich świętych
Nieba, odpieram wszystkie zatrute pociski, jakie diabeł posyła przeciw nam [albo
przeciw N.] i kieruję je z powrotem na tych, którzy je posłali, dla zawstydzenia
człowieka podążającego drogą ciała i dla zbawienia człowieka czyniącego pokutę i
podążającego drogą ducha. Niech błogosławieństwo Ojca  i Syna i Ducha Świętego
spocznie na wszystkich, którzy wyrządzili mi lub chcieli wyrządzić zło – nie w duchu
zemsty, ale by zaprzestali i się nawrócili. Amen.
Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 96
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