
MODLITWA ZA MAŁŻEŃSTWO PRZECHODZĄCE KRYZYS:

 
W modlitwie za małżeństwo przechodzące kryzys należy zawsze starać się zerwać i
przeciąć ewentualne przekleństwo rzucone na małżeństwo. Zdarzają sięprzypadki, że
zostało rzucone zaklęcia, za pośrednictwem fotografii czy bielizny osobistej, w celu
zniszczenia małżeństwa lub rozbicia rodziny. Dlatego ważne aby zdjąć leżące
przekleństwo i podjąć w intencji tego małżeństwa modlitwę nowenną do Najdroższej
Krwi Jezusa Chrystusa, prosząc najpierw o zbawienie małżonka bardziej oddalonego od
wiary i Kościoła. Uwolnienie wymaga czasu, nie należy się spodziewać, że problem
zostanie rozwiązany w ciągu 20 dni albo miesiąca. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i
trwać w modlitwie, czasem może upłynąć nawet wiele lat podejmowania kolejnych
modlitw, odmawianych np. przez żonę w intencji: za mojego męża (wymieniając tu imię
z chrztu). Modlitwy nie należy odmawiać w myślach lecz na głos, podkreślając
zdecydowanym tonem głosu rozkaz. 
Jak wiemy Jezus uwalniał i uzdrawiał również na odległość. Dlatego możemy modlić się
za swojego nieobecnego przy nas męża (czy żonę), można też patrzeć na fotografię tej
osoby (nie to konieczne ale wtedy bardziej się skupiamy na modlitwie za tę właśnie
osobę). Modlitwęmożna odmawiać codziennie, albo dwa lub trzy razy w tygodniu,
rozpoczynając od znaku Krzyża, następnie zwracając naszą prośbę o pomoc do
Jezusa, ponieważ to włąśnie w Imię Jezusa Chrystusa rozkazujemy legionom złych
duchów, aby odeszły precz od współmałżonka. Modlitwa może brzmieć następująco: 
1) W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy
zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich
Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych
Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio,
Świętego Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani, Świętego Jana Pawła II -
rozkazuję i nakazuję wszelkim legionom diabelskim: Alimai'owi i jego legionom,
Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego
legionom, Lucyferowi i jego legionom, a zwłaszcza wszystkim duchom zaciemnienia
rozumu, powodujących zaburzenia w psychice, umyśle i ciele, zamęt w myślach i
rozproszenia, a także rozazuję każdemu legionowi demonów spirytyzmu i magii, żeby
natychmiast odeszły precz od mojego męża …... (żony), i żeby nigdy więcej nie
powracały do niego. Rozkazuję i nakazuję aby uczyniły to w Imię Jezusa Chrystusa”. 
Uwaga: należy pamiętać, że Lucyfer jest złym duchem odpowiedzialnym za
powodowanie zamętu w umyśle człowieka, zaciemnienie jego rozumowania i
niezdolność do podejmowania decyzji. Dlatego należy kłaść szczególnie duży nacisk na
oddalenie go od osoby, wymieniając to imię). 
W przypadku związania małżeństwa poprzez magię, modlimy się dodatkowo: 
2) W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą
ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego Michała
Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i
wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Ojca Pio, Świętego Franciszka, Świętego
Józefa, Świętego Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani - zdejmuję i zrywam,
rozwiązuję i niweczę, wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż / moja żona ...............
(imię) doznaje na skutek czarów rzuconych na niego i na jego bliską rodzinę. Zdejmuję i
zrywam, rozwiązuję i niweczę każde przekleństwo i klątwę, każdy filtr i związanie,
wszelkie konsekwencje przeprowadzonych rytuałów magicznych i czarów, wszelkich
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przejawów okultyzmu, skierowanych na mojego męża …...... (moją żonę), na nasze
małżeństwo, w celu doprowadzenia do rozłamu i niezgody, do zdrady, do separacji, oraz
do potępienia wiecznego. 
W Imię Jezusa Chrystusa - 
- rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niweczę każde życzenie śmierci, życzenie
niepowodzenia i nieszczęścia, zniszczenia i samozniszczenia skierowane na mnie, na
moją osobę, na moje życie, na mojego męża, na nasze małżeństwo, na nasz dom, na
nasze dzieci, na moje oszczędności, na moją głowę. 
- rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niweczę wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko
mnie i mojej bliskiej rodzinie, za pośrednictwem rytuałów magicznych, przez wkłuwanie
igieł w figurki, przez fotografie, przez bieliznę osobistą, przeprowadzone przez wróży i
wróżki, czarownice, uzdrowicieli, a zamówione przez osoby żywiące do mnie w ich
sercu nienawiść z powodu zazdrości, zawiści, złośliwości. 
- rozwiązuję i niweczę wszelkie działanie zła, przykładam do Krzyża Jezusa Chrystusa.
Działaj Panie Jezu, uwalniaj i uzdrawiaj, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze
małżeństwo, naszą rodzinę i całe nasze pokolenia żyjące, przeszłe i przyszłe, przez
wzgląd na wiarę, którą mamy w Tobie i w Twoje nieskończone Miłosierdzie. 
Dziękuję ci Panie Jezu, dziękuję Matko Najświętsza, dziękuje Wam za wszystkich
Świętych Aniołów i Świętych w Niebie. 
Powinniśmy też też odmówić Nowennę do Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, przez
którą my wszyscy zostaliśmy zbawieni, ci wierzący i ci niewierzący, ofiarując tę modlitwę
najpierw za zbawienie swojego współmałżonka, prosząc o Łaskę, słowami: - udziel mi
Matko Boża tej Łaski, aby .......... (imię męża/żony) został zbawiony na koniec swojego
życia, aby mógł Ci składać dziękczynienie i oglądać Cię w Niebie, oraz wraz z Tobą
wychwalać i składać dziękczynienie Jezusowi). 
Nasza modlitwa błagalna o zbawienie dla współmałżonka za pomocą Nowenny jest
bardzo istotna, ksiądz Amorth mówił często, że nieraz osoby nie doznają uwolnienia,
ponieważ nie przebaczyły komuś, kto wyrządził im jakieś zło. 
Kolejną bardzo pomocną i wskazaną rzeczą jest, aby ktoś pomodlił się nad tobą, czyli
nad osobą, która walczy o niedopuszczenie do rozwodu i jest bliższa wiary i Kościoła,
aby uwolnić i oczyścić się od wszelkiego wpływu przekleństwa, klątwy, więzów
magicznych rzuconych na twoje małżeństwo, za pomocą rozkazu wszystkim legionom
diabelskim, żeby odeszły precz od ciebie, od twojego męża (żony), od twojego
małżeństwa. Tego rodzaju pomoc jest niezwykle potrzebna. 
Dobrze jest znaleźć blisko swojego miejsca zamieszkania grupę charyzmatyczną i
chodzić na spotkania modlitewne z modlitwą o uzdrowienie, czy też modlitwy
uwielbienia Boga śpiewem, bo to uzdrawia naszego ducha. Jeśli nie udaje nam się
znaleźć takiej grupy, możemy też jak najczęściej sami wzywać Ducha Świętego, gdyż
również i w ten sposób ma miejsce uzdrowienie, bo Duch Święty jest miłością
doskonałą, jest miłością Bożą. 
Jeśli nasz problem jest głęboko zakorzeniony, więc trwa od dłuższego czasu, musimy
się przygotować, że nasze małżeństwo może wymagać dłuższego czasu aby zostało
uwolnione, a będzie to miało miejsce dzięki naszej wytrwałości i wiarze, ale pamiętajmy,
że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
W przypadku podejrzenia o magię: dobrze jest sprawdzić czy w swoim mieszkaniu a
szczególnie w sypialni, w szafkach i szafach, czy nie ma tam jakiś węzłów, igieł, symboli
gwiazdy, pukli włosów, tasiemek albo innych przedmiotów, których tam wcześniej nie
było. Jeżeli je znajdziesz, nie wyrzucaj ich tylko spal błogosławiąc - pamiętaj o
modlitwie, nie wolno ograniczyć się jedynie do spalenia, można przy tym modlić się
następująco: "Panie Jezu przyjdź mnie uwolnić od wszelkich czarów, od wszelkiego
przekleństwa, filtrów magicznych i uroków rzuconych na moje małżeństwo". A potem
odmów modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Jeśli się ograniczymy do
samego spalenia czy wyrzucenia tych przedmiotów, to czar sam nie odejdzie, jak to
wyjaśnił ksiądz Amorth w swojej książce “Wyznania egzorcysty” i potwierdził jeszcze w
“Egzorcyście Watykanu”, książce zawierającej wywiad, który przeprowadziłam z nim



kilka lat temu. Podobną modlitwę możesz odmówić podczas błogosławienia domu wodą
święconą. Co jakiś czas błogosław swój dom wodą święconą. 
Pozostałe uwagi: Odmawiając po raz pierwszy Nowennę do Najdroższej Krwi Chrystusa
w za daną osobę, należy ofiarować modlitwę w intencji zbawienia tej osoby. Dopiero
kolejne Nowenny można e ofiarować w intencji nawrócenia tej osoby. Dobrze jest
nieprzerwanie kontynuować odmawianie Nowenny, aż do momentu rozwiązania naszej
sytuacji. TRZEBA SIĘ O TO STARAĆ. TE STARANIA PODOBAJĄ SIĘ BOGU
(potwierdzają to pisma Ewangelii). 
*************** 
Modlitwy do odmawiania przez kapłana, osobę konsekrowaną, zakonnicę, grupę
modlitewną nad jednym z współmałżonków 
W Święte Imię Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew, którą zwyciężył piekło,
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a
szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich
Świętych, wśród nich Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio, Świętej Gemmy Galvani,
Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Jana Pawła II - - rozkazuję i nakazuję
wszystkim mocom diabelskim: Szatanowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom,
Lucyferowi i jego legionom, a także złym duchom: Dan, Abu, Asmodeuszowi, Alimai i
wszelkiem innym legionom diabelskim spirytyzmu i magii, każdemu duchowi
zniszczenia, rozłamu i separacji, żeby natychmiast odeszły od .............. (imię osoby nad
którą trwa modlitwa), od jej osoby, od jej życia, od jej domu, od jej małżeństwa, od jej
męża (żony), od ich dzieci, od jej uczuć, od jej pracy, oraz rozkazuję żeby nigdy więcej
do niej nie wracały. Rozkazuję i nakazuję to w Imię Jezusa Chrystusa,
Zmartwychwstałego, Boga Żywego. 
W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła,
wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych,
wśród nich Świętego Ojca Pio, Świętego Franciszka, Świętego Józefa, Świętego Jana
Pawła II - - zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i gładzę każde zaklęcie, każde przekleństwo,
wszelkie skutki czarów i rytuałów magicznych wudu i makumba, satanistycznych i
demonicznych, wszelkich związań ze złem skierowanych na ........... (imię osoby obecnej
na modlitwie), na jej małżeństwo, na jej dzieci, na jej męża (żonę), na jej dom, na jej
uczucia, na jej zdrowie, na jej życie, na jej obowiązki. - zdejmuję wszelkie skutki zła i
niweczę w Imię Jezusa Chrystusa, oraz łączę z Jego Świętym Krzyżem. 
****** 
Modlitwa za małżonka nad którym się modlimy, jak i w przypadku choroby: 
W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła,
wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych,
wśród nich Świętego Ojca Pio, Świętego Franciszka, Świętego Józefa, Świętego Jana
Pawła II - 
- zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i niweczę każde zaklęcie, każde przekleństwo,
wszelkie skutki czarów i rytuałów magicznych wudu i makumba, satanistycznych i
demonicznych, wszelkie związanie ze złem rzucone na .......... (imię osoby obecnej),
wykonane za pośrednictwem wkłuwania igieł w figurki magiczne skierowane na .........
(imię osoby) w jej głowę, w jej umysł, w jej kark, w jej barki, w jej plecy, w jej kręgosłup,
w jej ramiona, w jej twarz, w jej łono, w jej narządy rozrodcze, w jej żołądek, w jej układ
trawienny, w jej nogi, w jej stopy. 
- zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa. 
I zaraz potem należy dodać: 
W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy
zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich
Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych
Aniołów i wszystkich Świętych - - zrywam i rozwiązuję, zdejmuję i niweczę wszelkie
konsekwencje rytuałów magicznych i czarów pozostające w żołądku ........ (imię



współmałżonka). Zrywam i niweczę je w Imię Jezusa Chrystusa, Boga Żywego. 
W Imię Jezusa Chrystusa, przez Najdroższą Krew Jezusa i za wstawiennictwem Maryi
Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Archanioła
Michała - 
- rozkazuje i nakazuję wszelkiej sile nieczystej, która nęka .......... (imię osoby), aby
wyszła z jej żołądka - Wyjdź z jej układu pokarmowego! Wyjdź z jej szyi! Wyjdź z jej
gardła! Wyjdź z jej ust! (powtarzać wszystkie dotykane miejsca) 
- rozkazuję w Imię Jezusa Chrystusa. Wypluj ten zaklęty przedmiot! (powtarzać). 
************* 
PODSUMOWANIE 
1) modląc się nad jednym z małżonków - ksiądz, siostra zakonna, czy grupa modlitewna
- może zdjąć i zniweczyć w Imię Jezusa Chrystusa każde przekleństwo, k klątwę, czy
filtr magiczny i związanie rzucone na daną osobę, nad którą trwa modlitwa, na jej
małżeństwo (należy starać się nazywać istotne szczegóły i na nich koncentrować
modlitwę o uwolnienie), na jej dom, na jej nieobecnego współmałżonka, na ich dzieci. 
2) modląc się nad jednym z małżonków, który cierpi z powodu rozpadu małżeństwa,
mocą Imienia Jezusa Chrystusa rozkazać wszelkim legionom diabelskim, żeby
natychmiast odeszły precz od tej osoby i od jej współmałżonka, który żąda rozwodu,
rozkazując aby złe moce nie wracały do tej osoby nigdy więcej. Rozkazać, żeby zło
odeszło od tego małżeństwa. 
3) z fotografią osoby nieobecnej (co nie jest to konieczne, ale pozwala skupić się na tej
osobie na modlitwie, prosząc Boga o jej uwolnienie i rozkazując z mocą aby zło odeszło
od niej). Współmałżonek, który trzyma się bliżej Kościoła i nie walczy o swoje
małżeństwo, który modli się w Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi
Dziewicy i przez Najdroższą Krew Jezusa, jest w stanie zdjąć i zgładzić każde
przekleństwo rzucone na swojego współmałżonka i na swoje małżeństwo. 
4) należy nakazać stanowczo wszelkiej sile diabelskiej i demonicznej, każdemu duchowi
nieczystemu, żeby pozostawił natychmiast daną osobę wolną, w pokoju, i żeby nigdy
więcej do niej nie wracał. 
5) należy odmawiać Nowennę do Najdroższej Krwi Jezusa za zbawienie
współmałżonka, który żąda rozwodu, lub który swoim postępowaniem doprowadza


