
Kościół uczy nas że dzieli się on na Kościół Triumfujący (do 
którego zaliczają się członkowie Kościoła w niebie), Kościół 
Cierpiący (składa się z członków Kościoła w czyśćcu) i Kościół 
Walczący (odnosi się do żywych członków Kościoła na tym 
świecie). Ponieważ jesteśmy częścią Kościoła Walczącego, 
jesteśmy w duchowej walce, która wymaga zdania sobie sprawy z
tego czego uczy nas Św. Paweł: “Nie toczymy bowiem walki 
przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw 
władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw 
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Efez.
6:12).
Członkowie Auxilium Christianorum powinni zawsze pamiętać o 
tym iż są członkami Kościoła żyjącymi na tym świecie. Pomimo 
nauczań Św. Pawła, wielu katolików nie podchodzi poważnie do 
swoich zobowiązań prowadzenia wojny z siłami demonicznymi. Z 
tego właśnie powodu stowarzyszenie Auxilium Christianorum 
zostało założone.

Głównymi celami tego stowarzyszenia są:

1. Zapewnienie modlitw dla kapłanów związanych z Auxilium
Christianorum, tak aby ich apostolstwo w wypędzaniu 
demonów było skuteczne.

2. Zapewnienie modlitw dla ochrony kapłanów, członków 
stowarzyszenia i ich rodzin i przyjaciół, tak aby nie byli oni
pod niekorzystnym wpływem demonicznym.

Wymagania względem członków:

1. Wymagania względem członków Auxilium Christianorum są
następujące:

2. Świeccy, zanim staną się członkami Auxilium Christianorum,
są zachęcani do konsultacji z kierownikiem duchowym lub 
spowiednikiem.

3. Mają oni dążyć do prowadzenia życia w łasce uświęcającej,
zawsze pragnąć aby nie popadać w stan grzechu 
śmiertelnego i aby unikać zamierzonego grzechu 
powszedniego.



4. Członkowie powinni stale dążyć do zwiększania i 
udoskonalania swojego życia modlitwnego, do którego 
zaliczają się nie tylko wymagane modlitwy wokalne, zawarte
w niniejszym dokumencie, ale także systematyczne 
medytacje, które są bardzo skuteczne w wypędzaniu 
demonów a także w unikaniu opresji demonicznej.

5. Odmawiać Różaniec codziennie. Intencje różańcowe mogą
być różne i nie muszą być ofiarowywane na cele Auxilium 
Christianorum.

6. Członkowie powinni wypełniać obowiązek odmawiania 
wymaganych Na codzień modlitw wokalnych, zawartych w
niniejszym dokumencie, za intencje celów stowarzyszenia.
Członkowie powinni dążyć do częstego korzystania z 
sakramentaliów, które są pomocne w obronie przed 
demonami jak również w ich wypędzaniu.

7. Członkowie powinni mieć w sercach słowa Św. Pawła, że 
skoro walczymy przeciw zwierzchnościom i władzom, tzn. 
przeciwko demonom, powinni oni dążyć do łagodności i 
pokory w stosunku do bliźniego, nigdy nie unosząc się w 
gniewie ani w mściwości, lecz starając się wykorzenić 
wszelkie wpływy złych duchów. Wiąże się to z zastosowaniem
modlitw wiążących według autentycznych zasad katolickich i
z unikaniem wszelkich form przesądów, czy to w życiu 
codziennym, czy podczas angażowania się w walkę ze złymi 
duchami. Oznacza to, że stosowane przez nich modlitwy 
zawarte w niniejszym dokumencie lub inne modlitwy 
stosowane do wypędzania sił demonicznych, będą zawsze 
podporządkowane autentycznym zasadom katolickim i będą
zawsze wykonywane z oddaniem i wiarą.

8. Członkowie muszą dążyć do zwiększania swojego 
nabożeństwa do Matki Bożej pod tytułem Virgo Potens
(Panny Możnej).

9. Każdy członek musi dążyć do zwiększania swojego
nabożeństwa do Anioła Stróża.

10.W miarę finansowych możliwości, każdy członek Auxilium 
Christianorum powinien posiadać w swoim domu figurki 
Matki Bożej i Św. Michała Archanioła przed którymi 
powinien palić się znicz.



11. Członkowie stowarzyszenia powinni być świadomi, że
nieprzestrzeganie tych wymagań nie grozi grzechem.

Codzienne modlitwy ofiarowywane za członków Auxilium 
Christianorum.

Modlitwy do codziennego odmawiania:

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.

Przenajświętsza Mario Panno, Ty która zmiażdżyłaś głowę węża, 
chroń nas przed zemstą szatana. Ofiarujemy Tobie nasze 
modlitwy, cierpienia i dobre uczynki abyś mogła je oczyścić, 
uświęcić i przedstawić je Synowi Twojemu jako ofiarę doskonałą. 
Niechaj ta ofiara zostanie oddana tak aby siły nieczyste które 
oddziaływują lub dążą do wywierania wpływu na członkach 
Auxilium Christianorum nie znały źródła ich wydalenia i ślepoty. 
Oślep je tak aby nie wiedziały o naszych dobrych uczynkach. 
Oślep je tak aby nie wiedziały na kim się mają zemścić. Oślep je 
tak aby otrzymały sprawiedliwy wyrok za swoje dzieła. Osłoń nas 
najdroższą krwią Twego Syna, tak abyśmy mogli się cieszyć 
ochroną która płynie z Jego męki i śmierci. Amen.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła. Modlitwa do Anioła Stróża. 
Ojcze Nasz. Zdrowaś Mario. Chwała Ojcu.

Litania do Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.



Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, 
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, 
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, otucho umierających,  wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,  wybaw
nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,  wybaw
nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.



Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego 
ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się 
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego 
zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na 
ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W niedziele:
O Chwalebna Królowo Nieba i Ziemi, Panno Można, Ty, która 
masz moc aby zmiażdżyć pod swą piętą głowę przedwiecznego 
węża, przybądź i wykorzystaj tę moc płynącą z łaski Twego 
Niepokalanego Poczęcia. Osłoń nas płaszczem twej czystości i 
miłości, usadowiając nas w słodkiej siedzibie serca Twego.
Unicestwji i ubezwłasnowolnij siły które chcą nas zniszczyć. 
Przyjdź o Niepodległa Królowo Aniołów i Różańca Świętego, która 
od poczęcia świata otrzymałaś od Boga moc i misję zmiażdżenia 
głowy szatana. Ześlij Twe święte zastępy, pokornie Cię błagamy, 
aby pod Twym dowódctwem i za Twoją mocą mogły one 
doścignąć złe duchy, odeprzeć je i ich śmiałe ataki i tak aby nie 
krzywdząc nikogo mogły uwiązać je pod Krzyżem na osąd i wyrok
Syna Twego Jezusa Chrystusa tak aby mógł się on ich pozbyć 
według swojej woli.
Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, przyjdź nam z 
pomocą w tej śmiertelnej walce z siłami ciemności, odeprzyj ataki
szatana i uwolnij z fortec wroga członków Auxilium Christianorum
i wszystkich tych, za których modlą się kapłani tego 
stowarzyszenia.
Święty Michale Archaniele, wezwij cały dwór niebiański do użycia 
sił swych w tej zaciętej walce z mocami piekła. Przybądź o Książę
Nieba ze swym potężnym mieczem i zepchnij do piekła szatana 
wraz z wszystkimi innymi złymi duchami. O Aniołowie Stróżowie, 
prowadźcie i chrońcie nas. Amen.

W poniedziałki:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, okryj nasze rodziny i całe nasze



mienie Twą miłością i osłoń nas Twoją najdroższą krwią. Otocz 
nas Twymi Aniołami Niebiańskimi, wszystkimi świętymi i 
płaszczem naszej Matki Błogosławionej. Amen.

We wtorki:
Panie Jezu Chryste, błagamy Cię o łaskę ochrony pod osłoną 
płaszcza Maryjnego, abyśmy byli otoczeni świętym wrzosem Twej
korony cierniowej i poprzez moc Ducha Świętego abyśmy byli 
nasyceni Twą najdroższą krwią wraz z Aniołami Stróżami w 
chwale Boga Ojca. Amen.

W środy:
W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, zaświadczam
wszystkie duchy jako bezsilne, sparaliżowane i nieskuteczne w 
próbach podjęcia zemsty na którymkolwiek z członków Auxilium 
Christianorum, na naszych rodzinach, przyjaciołach, 
społecznościach, które modlą się za nas i na członkach ich 
rodzin, na każdym związanym z nami i na tych za których modlą
się kapłani Auxilium Christianorum. Łączymy wszystkie złe 
duchy, wszystkie władze w powietrzu, w wodzie, w ziemi, w 
ogniu, pod ziemią, lub tam, gdzie dokonują swych dzieł 
wszystkie siły satanistyczne w przyrodzie i każdego jednego 
wysłannika szatańskiej siedziby. Łączymy we krwi Jezusa 
wszystkie właściwości, cechy, oblicza i ich wzajemne 
oddziaływanie oraz wspólne kontakty i podstępne gry złych 
duchów. Łamiemy wszelkie więzi, spójnie i przynależności w imię 
Ojca, i Syna, ☩ i Ducha Świętego. Amen.

W czwartki:
Wszechmogący Boże i Ojcze, błagamy Ciebie, przez 
wstawiennictwo i pomoc Świętych Archaniołów Michała, Rafała i 
Gabriela o uwolnienie naszych braci i sióstr zniewolonych przez 
diabła. Przyjdźcie nam z pomocą wszyscy święci z nieba.
Od niepokoju, smutku i prześladowania - Błagamy Cię, wybaw nas, 
Panie.
Od nienawiści, nierządu i zazdrości - Błagamy Cię, wybaw nas, 
Panie.



Od myśli o zazdrości, złości i śmierci - Błagamy Cię, wybaw nas, 
Panie.
Od każdej myśli o samobójstwie i aborcji - Błagamy Cię, wybaw 
nas, Panie.
Od każdego rodzaju grzesznej erotyki - Błagamy Cię, wybaw nas, 
Panie.
Od wszelkiego rozłamu w naszej rodzinie i od każdej szkodliwej 
przyjaźni – Błagamy Cię, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej zguby, wszelkich zaklęć, czarów i wszelkich 
rodzajów okultyzmu – Błagamy Cię, wybaw nas, Panie.
Ty, który powiedziałeś: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam." Pozwól, żeby przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, 
moglibyśmy być uwolnieni od wszelkich diabelskich wpływów i 
abyśmy mogli cieszyć się zawsze Twoim pokojem. W imię 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W piątki:
Litania Pokory
O, Jezu, cichy i pokornego serca, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być cenionym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być kochanym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być chwalonym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być zaszczycanym, wybaw mnie Jezu. 
Z pragnienia, aby być wysławianym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wybaw mnie Jezu. 
Z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być uznanym, wybaw mnie Jezu. 
Ze strachu przed poniżeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed wzgardą, wybaw mnie Jezu.  
Ze strachu przed skarceniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed oczernianiem, wybaw mnie Jezu. 
Ze strachu przed zapomnieniem, wybaw mnie Jezu. 
Ze strachu przed wyśmianiem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed skrzywdzeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed podejrzeniem. wybaw mnie Jezu.



Daruj mi Jezu łaskę pragnienia…
aby inni byli bardziej kochani, niż ja,
aby inni mogli być bardziej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wzrastali, ja bym ubywał, 
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, 
aby inni byli wysławiani, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, 
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem. 
Amen.

W soboty:
O Boże Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wzywamy Twe 
święte imię i pokornie błagamy Twej łaski, aby za 
wstawiennictwem zawsze Niepokalanej Dziewicy, naszej Matki 
Maryi i chwalebnego Archanioła Michała, raczyłbyś nam pomóc w
walce przeciw szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, 
które grasują po świecie i stanowią niebezpieczeństwo dla 
ludzkości i utraty dusz. Amen.

Zakończenie na każdy dzień
Zasłużona Królowo Niebios, rajska Pani Aniołów, Ty, któraś od 
zarania otrzymała od Boga moc i misję zmiażdżenia głowy 
szatana, pokornie Cię błagamy, ześlij Twe święte zastępy, aby z 
poleceń Twoich i poprzez moc Twoją, mogły one doścignąć i 
zwalczyć wszystkie złe demony, stłumić ich odwagę i zepchnąć je
spowrotem w otchłań piekielną. O dobra i czuła Matko, Ty jesteś 
na zawsze naszą miłością i nadzieją! O Boska Matko, ześlij nam 
swe anioły aby nas broniły od okrutnego wroga. Święci Aniołowie
i Archaniołowie, brońcie nas i osłaniajcie. Amen.
Przenajświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Mario, wspmożenie wiernych, módl się za nami.
Panno Można, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za nami.



W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


