
Молитва Захисту
Видана за наказом Св. О. Папи Льва XIII

Святий Архангеле Михаїле, обороняй нас в боротьбі. Будь нашим захистом перед злобою й пастками
диявола. Хай Бог приборкає його, ми покірно просимо. А ти, небесних сил князю, Божою силою вкинь
в пекло Сатану й усіх злих духів, що блукають тепер по світі, шукаючи загибелі людських душ.

Пресвяте Серце Ісуса, помилуй нас. (З рази)

В Ім'я Ісуса Христа:

Я беру владу над тобою, Сатано, і над всіма твоїми силами в повітрі, у воді, на землі й під землею і над
усіма пекельними силами природи, і сковую тебе, твої вияви, твої властивості й твої спів-відношення в
Крові Ісуса Христа.

Я спутую тебе від поранености, розуміння й волі, від здоров'я, безпеки й добробуту тіла, ума й духу,
відношень і способу відношення, зображень, само-зображень, Бого-зображень, ставлень, сприймань,
понять, перспектив, пам'ятей, походження, програмування, емоцій і відчуття, домів, мешкань, домашніх
тварин, маєтків, власностей, фінансів, позовів, можливостей, праці, працедавців, робітників, спів-
робітників, клієнтів, учителів, учнів, товаришів, друзів, подруг, подруж, автомобілів, транспорту,
подорожей, часу, енергії, імунітетних систем і хімії цього дня в Крові Ісуса Христа. Я спутую тебе від
усіх і всього, що відноситься до_________________ в Крові Ісуса Христа.

Господи Ісусе, я запечатую _________,______ і кожного й кожну з нас у Твоїй Пресвятій Крові. Я
запечатую всіх і все, що відноситься до нас у Твоїй Пресвятій Крові і прошу Тебе благословити нас в
цей день (і в цю ніч) і зроби нас благословенням на славу Отця, через Серце Марії в Твоє Ім'я. Амінь.

Господи Ісусе, благаю захисту Твоєї Пресвятої Крови. (З рази)

В Ім'я Ісуса, я беру владу над тобою, Сатано. (З рази)
В Ім'я Ісуса, я спутую тебе. (З рази)
В Ім'я Ісуса Христа, відсилаю тебе під Хрест, щоб Ісус із тобою розправився. (З рази)
В Ім'я Ісуса, наказую тобі по дорозі не торкати нічого й не шкодити нікому. (З рази)
Господи Ісусе, благаю захисту Твоєї Пресвятої Крови. (З рази) 
 
Приймаємо те, що добре, й відкидаємо те, що зле, й з любов'ю повертаємо Тобі. Амінь.
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