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Associatia Auxilium Christianorum (http://auxiliumchristianorum.org/) 

Introducere 

Biserica ne invata ca este impartita in Biserica Triumfanta (care include membrii Bisericii din 
rai), Biserica Suferinda (asta include membrii Biserici din purgator) si Biserica Militanta (asta se refera la 
acei membrii ai Bisericii care sunt in viata in aceasta lume).  Pentru ca noi suntem parte din Biserica 
Militanta, suntem intr-o lupta spirituala si aceasta lupta spirituala ne cere sa recunoastem, precum ne 
invata Sf Pavel “Pentru ca lupta noastra nu este impotriva carnii si a sangelui; ci e impotriva 
principalitatiilor si puterilor, impotriva conducatorilor acestei lumi a intunericului, impotriva spiritelor 
rele din locurile inalte” (Efeseni 6:12). 

Membrii asociatiei Auxilium Christianorum trebuie sa isi aminteasca in permanenta realitatea 
statutului nostru ca membrii ai Bisericii care traiesc in aceasta lume.  In ciuda invataturii Sfantului Pavel, 
multi Catolici nu isi iau in serios obligatia de a lupta impotriva fortelor demonice.   Pentru acest motiv 
asociatia Auxilium Christianorum a fost fondata.        

  
Principalele scopuri ale associatiei sunt: 

1. Sa asigure rugaciunile pentru preotii asociati cu Auxilium Christianorum ca apostolatul lor in 
alungarea demonilor sa fie eficace. 

2. Sa asigure rugaciuni pentru protejarea preotilor, al membrilor asociatiei, familiile si prietenii 
lor pentru ca ei sa nu fie afectati de spiritele raului. 

Cerintele pentru Membri Asociatiei 

1. Inainte de a deveni membru al Auxilium Christianorum laicii sunt incurajati sa consulte un 
preot confesor sau director spiritual 

2. Ei sa caute sa traiasca o viata habituala in gratie intotdeauna deziderand sa nu cada niciodata 
in pacat mortal si sa evite intentional toate pacatele veniale. 

3. Membrii sunt incurajati sa caute sa mareasca si sa isi perfectioneze viata de rugaciune care 
include nu doar rugaciunile care sunt aici dar si o viata de meditatie constanta care este foarte 
efectiva in alungarea spiritelor rele si in evitarea opresiei demonice. 

4. Sa te rogi Rozarul in fiecare zi.  Intentia Rozarului nu trebuie sa fie neaparat pentru membrii 
asociatiei Auxilium Christianorum. 

5. Membrii trebuie sa indeplineasca cerintele zilnice al rugaciunilor spuse vocal de mai jos 
avand ca intente principala intentia acestei asociatii.  Membrii trebuie sa foloseasca des 
sacramentalele (icoane, scapular, apa sfintita, lumanari sfintite, sare exorcizata, ulei exorcizat, 
etc.) ca sa alunge spiritele rele. 

6. Membrii trebuie sa se straduiasca sa tina in inimile lor cuvintele sfantului Pavel care ne zice 
ca noi luptam impotriva principalitatilor si puterilor (impotriva demonilor) si ca noi trebuie sa 
tindem spre supunere, blandete, umilinta in relatie cu vecinii, niciodata sa nu lovim in furie 
sau spre justificare, dar cautand sa dezradacinam orice influenta demonica, dupa statutul 
fiecaruiua.  Aceasta implica folosirea rugaciunilor de dezlegare in acord cu autenticele 
principii catolice si sa evite orice forma de superstitie.  Asta inseamna ca orice rugaciune va fi 
intotdeauna subordonata principiilor catolice autentice si facuta cu devotiune si credinta. 

http://auxiliumchristianorum.org/
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7. Membrii sunt incurajati sa isi mareasca devotiunea lor catre Fecioara Maria sub titlul Virgo 
Potens (Fecioara Preaputernica). 

8. Fiecare membru e incurajat sa isi mareasca devotiunea spre ingerul sau pazitor (fara nume). 

9. Cand e posibil financiar fiecare membru al asociatiei Auxilium Christianorum sa aiba statui 
cu Fecioara Maria binecuvantate si Arhanghelul Mihail in casa sa, inaintea carora o lumanare 
sa fie aprinsa. 

10. Membrii asociatiei sa fie constienti ca nici una din aceste cerinte de mai sus nu sunt un pacat 
cand sunt omise.  

 

Rugaciuni Zilnice pentru membrii Associatiei Auxilium Christianorum 

Ajutorul nostru este in numele Domnului. 
Care a facut cerul si pamantul. 
 
Preasfanta Fecioara Maria, tu care ai zdrobit capul sarpelui, protejeaza-ne de razbunarea celui rau.  

Iti oferim rugaciunile noastre, cererile, suferintele si faptele noastre bune ca tu sa le purifici, sa le sfintesti 
si sa le prezinti fiului tau ca un dar perfect.   Fie ca acest dar sa fie dat ca demonii care infuenteaza sau 
cauta sa influenteze membrii asociatiei Auxilium Christianorum sa nu stie sursa expulzarii si orbirii lor.  
Orbeste-i ca sa nu stie faptele noastre bune.   Orbeste-i ca sa nu stie impotriva cui sa isi ia revansa.   
Orbeste-i in asa fel ca sa-si primeasca sentinta dreapta pentru muncile lor.   Acopera-ne cu pretiosul 
Sange al Fiului Tau ca noi sa ne bucuram de protectia care curge din Calvarul si Moartea Lui. Amin. 

Rugaciune la Sfantul Arhanghel Mihail.    

Sfinte Mihail, principele cetelor nenumărate ale îngerilor, învingător al Satanei, duhul cel rău, 
iubitor al ordinii stabilite de Creatorul universului şi supus voinţei Celui Preaînalt, te invocăm în lupta 
împotriva Celui Rău şi a uneltirilor sale. Înlătură cu braţul tău puternic orice influenţă rea, care ne-ar 
abate de la planul plin de iubire al lui Dumnezeu, hotărât pentru noi înainte de întemeierea lumii. Fii 
alături de noi în clipa morţii, ca să primim cununa biruinţei, după ce vom fi purtat lupta cea bună, întăriţi 
prin sângele Mielului, şi ajută-ne să facem parte din numărul acelora care vor admira pentru toată veşnicia 
victoria ta asupra Satanei. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. 

Rugaciune la Ingerul Pazitor.   

Îngerul lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi (în această noapte), păzeşte-
mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine, care-ţi sunt încredinţat ţie prin mila lui Dumnezeu. Amin. 

Tatal Nostru... 

Bucura-te Marie... 

Marire Tatalui... 

Litania Preascumpului Sange al Domnului Nostru Isus Cristos 
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Doamne, indura-Te de noi! 
Cristoase, indura-Te de noi! 
Doamne, indura-Te de noi! 
Cristoase, auzi-ne! 
Cristoase, asculta-ne! 
Tata din Cer, Dumnezeule, indura-Te de noi! 
Fiule, Rascumparatorul lumii, Dumnezeule, indura-Te de noi! 
Spirite Sfant, Dumnezeule, indura-Te de noi! 
Sfanta Treime, un singur Dumnezeu, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, al Fiului Unul-nascut al Tatalui Vesnic, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, al Cuvantului intrupat al Lui Dumnezeu, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, al noului si vesnicului Legamant, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, varsat in agonie pe pamant, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, care a curs abundent in timpul biciuirii, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, varsat la incoronarea cu spini, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, care s-a scurs pe Cruce, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, pretul salvarii noastre, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, fara de care nu este iertare, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, bautura si spalarea sufletelor in Sfanta Euharistie, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, belsug de mila, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, invingatorul diavolilor, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, taria martirilor, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, puterea marturisitorilor, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, care creezi sufletele feciorelnice, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, taria celor ce sunt in primejdie, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, odihna celor osteniti, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, mangaierea celor ce plang, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, intarirea celor ce fac pocainta, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, alinarea muribunzilor, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, pacea si fericirea inimilor, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, chezasia vietii vesnice, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, scaparea sufletelor din focul Purgatorului, indura-Te de noi! 
Sangele Lui Cristos, preavrednic de toata lauda, indura-Te de noi! 
Mielul Lui Dumnezeu care iei asupra Ta pacatele lumii, iarta-ne, Doamne! 
Mielul Lui Dumnezeu care iei asupra Ta pacatele lumii, asculta-ne, Doamne! 
Mielul Lui Dumnezeu care iei asupra Ta pacatele lumii, indura-Te de noi! 
 
- Ne-ai rascumparat, Doamne, prin Sangele Tau 
- si ne-ai facut pe noi imparatie Dumnezeului nostru. 

 
Sa ne rugam: 
Atotputernice, vesnice Dumnezeule, care ai randuit pe Fiul Tau Unul-nascut ca Mantuitor al lumii 

si ai voit sa Te indupleci prin Sangele Lui, da-ne, Te rugam, harul ca astfel sa cinstim pretul mantuirii 
noastre incat sa fim aparati pe pamant, prin puterea Lui, de relele vietii acesteia si sa ne bucuram in Cer 
de roadele vesnice. Prin acelasi Cristos, Domnul nostru. Amin. 

 
Dumineca 
Regina Glorioasa a Cerului si Pamantului, Fecioara Preaputernica, tu care ai puterea de a zdrobi 

capul sarpelui cu calcaiul tau, vino te rugam si iti arata puterea care curge din puterea Imaculatei tale 
Conceptii.  Acopera-ne sub mantia puritatii si iubirii tale, atrage-ne in locuinta dulce a Inimii Tale si 



Pagina 4 

 

anihileaza si fa neputincioase fortele care vor sa ne distruga.  Vino stapana noastra suverana a sfintilor 
ingeri si stapana Sfantului Rozar tu care de la inceput ai primit de la Dumnezeu puterea si misiunea sa 
zdrobesti capul satanei.  Trimite asadar sfintele tale legiuni, noi te imploram, ca sub comanda ta si prin 
puterea ta, sa urmareasca spiritele rele, sa le opuna din toate partile, sa se impotriveasca atacurilor lor dure 
si indeparteaza-le de la noi fara a vatama pe nimeni, legandu-le la piciorul Sfintei Cruci ca sa fie judecate 
sa isi primieasca sentinta de la Isus Cristos Fiul Tau si sa fie inlaturate de El precum doreste El. 

Sfinte Iosife, patron al bisericii universale, te rugam vino in ajutorul nostru in aceasta batalie 
grava impotriva fortelor intunericului, alunga atacurile diavolului si elibereaza membrii asociatiei 
Auxilium Christianorum, si cei pentru care preotii asociatiei Auxilium Christianorum se roaga, din 
legaturile adversarului. 

Presfinte Arhangel Mihail, aduna intreaga curte cereasca ca sa angajezi fortele lor in aceasta 
batalie apriga impotriva puteriilor iadului.  Vino,print al cerului cu sabia ta puternica si arunca in iad pe 
satana si toate celelalte spirite rele.   O, Ingerilor pazitori, calauziti-ne si protejati-ne.  Amin. 

 
Luni 
In numele Tau, Doamne Isuse Cristoase, ne rugam sa ne acoperi, familiile noastre si tot ceea ce 

detinem cu Iubirea Ta si cu Preapretiosul Tau Sange si inconjoara-ne cu sfintii Tai ingeri, cu sfinti, si cu 
mantia Preasfintei noastre mame Maria.  Amin. 

 
Marti 
Doamne Isuse Cristoase, te rugam pentru harul sa ramanem protejati sub mantia protectoare a 

Preasfintei Fecioare Maria, inconjurati de sfintii maracinii din care a fost luata Sfanta Coroana de Spini, si 
imbibata de pretiosul Tau Sange in puterea Spiritului Sfant, cu ingerii nostri pazitori, pentru preamarirea 
Tatalui. Amin. 

 
Miercuri 
In numele lui Isus Cristos, Domnul si Dumnezeul nostru, te rugam sa faci toate spiritele 

neputincioase, paralizate si incapabile ca sa isi ia revansa impotriva oricarui membru din asociatia 
Auxilium Christianorum, al familiilor noastre, prietenilor, comunitatii, a acelora care se roaga pentru noi 
si familiile lor, sau a oricarei persoane asociate cu noi si pentru care preotii asociatiei Auxilium 
Christianorum se roaga.  Te rugam sa legi toate spiritele rele, toate puterile din aer, apa, pamant, foc si 
subteran sau de oriunde isi exercizeaza puterile, orice forta satanica in natura si toti emisarii sediului 
satanic.  Te rugam sa legi prin Preasfantul Tau Sange toate atributele, aspectele si caracteristicile, 
interactiunile, comunicatiile si jocurile inselatoare ale spiritelor rele.  Te rugam sa rupi tot felul de 
angajamente, legaturi, si atasamente in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Spirit.  Amin. 

 
Joi 
Domnul meu, Tu esti intru toate Atotputernic, Tu esti Dumnezeu, Tu esti Tatal Nostru.   Te 

rugam prin mijlocirea si ajutorul preasfintilor Arhangheli Mihail, Gavril si Rafael pentru eliberarea 
fratilor si a surorilor noastre care sunt sub robia celui rau.  Toti sfintii din Cer, veniti in ajutorul nostru.  
De anxietate, tristete si obsesii te rugam, pe Tine Doamne, sa ne eliberezi. 
De ura, adulter, si invidie te rugam, pe Tine Doamne, sa ne eliberezi. 
De ganduri de gelozie, furie si moarte te rugam, pe Tine Doamne, sa ne eliberezi. 
De orice gand de sinucidere si de avort te rugam, pe Tine Doamne, sa ne eliberezi. 
De orice forma de pacat de sexualitate te rugam, pe Tine Doamne, sa ne eliberezi. 
De orice dezbinare din familia noastra, si de orice prietenie daunatoare te rugam, pe Tine Doamne, sa ne 
eliberezi. 
De orice fel de vraja, rautate, vrajitorie sau orice alta forma de ocult te rugam, pe Tine Doamne, sa ne 
eliberezi. 
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Tu, care ai spus, “pacea Mea v-o las voua, pacea Mea v-o dau voua”.  Acorda-ne prin mijlocirea 
Preasfntei Fecioare Maria, sa fim eliberati de orice influenta demonica si sa ne bucuram intotdeauna de 
pacea ta.   In Numele lui Isus Cristos. Amin. 
 
 Vineri 
Litania Umilintei 
O Isuse, blând şi smerit cu inima - ascultă-mă 
De dorinţa de a fi apreciat - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi iubit - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi onorat - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi lăudat - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi preferat - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi consultat - elibereaza-mă, Isuse 
De dorinţa de a fi aprobat  - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi umilit - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi dispreţuit - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi refuzat - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi calomniat - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi uitat - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi batjocorit - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi nedreptatit - elibereaza-mă, Isuse 
De frica de a fi banuit - elibereaza-mă, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie preferaţi în locul meu - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie iubiţi mai mult decât mine - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie alesi, iar eu să fiu lăsat de-o parte - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să crească în ochii lumii iar eu să mă micşorez - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie lăudaţi iar eu să fiu uitat - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie preferati in toate - dă-mi harul să doresc aceasta, Isuse 
Pentru ca ceilalţi să fie mai sfinti decat mine, prevazut ca eu sa devin cat pot de sfant - dă-mi harul să 
doresc aceasta, Isuse 
 

Sambata 
O, Dumnezeu si Tata al Domnului nostru Isus Cristos, invocam Numele Tau Preasfant si cu 

umilinta iti imploram indurarea, ca prin mijlocirea Imaculatei Fecioare, mama noastra Maria si prin 
gloriosul Sfant Arhanghel Mihail, acorda-ne mijlocirea si ajutorul impotriva satanei si a tuturor celorlante 
spirite necurate care colinda dupa prada prin lume spre ducerea in pierzanie a omenirii si spre pierderea 
sufletelor.  Amin. 

 
 
Rugaciune de Incheiere Pentru Fiecare Zi 
Regina Puternica a cerurilor, Stapana Ingerilor din Rai, tu care din inceput ai primit de la 

Dumnezeu puterea si misiunea se a zdrobi capul satanei, te imploram cu umilinta sa trimiti sfintele tale 
legiuni, ca sub comanda ta si sub puterea ta sa alunge demonii si sa ii infranga peste tot, sa le suprime 
indrazneala, si sa ii arunce in abis.  O mama buna si afectuoasa, tu vei fi intodeauna iubirea si speranta 
noastra!  O mama divina, trimite sfintii tai ingeri sa ne pazeasca si sa inlature departe de noi inamicul 
cumplit.  Sfiti ingeri si arhangheli, protejati-ne si paziti-ne.  Amin. 

Preasfanta Inima a lui Isus ai mila de noi. 
Marie, ajutatoarea crestinilor, roaga-te pentru noi. 
Fecioara preaputernica, roaga-te penru noi. 
Sfinte Iosife, roaga-te pentru noi. 
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Sfinte Arhanghel Mihail, roaga-te pentru noi. 
Voi toti sfinti ingeri, rugati-va pentru noi. 
In Numele Tatalui, al Fiului si al Spiritului Sfant. Amin         
 

 


