
MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA 
 

 Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. 

Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Ty stałeś się przeklęty 

każdym przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu 

wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie. 

       Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich 

przodków. Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów, które 

otworzyły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie Jezu od skutków 

grzechów moich przodków. W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu 

przeciwko Tobie, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych 

przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i 

Zbawicielowi.  

       Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ 

pragnę, aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam…( 

imiona osób, które mnie skrzywdziły). Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi 

wszystko przebaczyłeś. Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje 

grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak Ty mi wszystko przebaczasz. 

     Staję teraz we Krwi Jezusa, w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, 

chroniony od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa 

odkupiła mnie, oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.  

     W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem ( z 

magią, bioenergoterapią, reiki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, 

uzdrawiania za pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i 

medytacjami wschodu, astrologią, radiestezją, horoskopami, itp.). Jeśli 

posiadam jakieś amulety, talizmany, książki okultystyczne, ezoteryczne, jakieś 

przedmioty „ na szczęście”, odpromienniki, symbole religijne innych religii, itp. 

to postanawiam zniszczyć je natychmiast.  

        Teraz Panie Jezu, w autorytecie dziecka Bożego, na mocy chrztu świętego, 

przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, 

mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje 

Imię Jezu od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w 

Imieniu Jezusa, niech tak się stanie! AMEN  

         Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i 

dziękuję Ci za nie Jezu! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich 

Błogosławieństw, które dla mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie 

z całego serca, ze wszystkich moich sił  i z całej duszy, a drugiego człowieka jak 

siebie samego. Oddaję całe swoje życie, prowadzenie mnie każdego dnia i 

owoce tej modlitwy Matce Bożej. AMEN! 

       

Dziękczynienie i chwalenie Jezusa za wszystko co uczynił dla mnie w trakcie tej 

modlitwy, a następnie słuchanie w głębokiej ciszy Jego głosu, Jego odpowiedzi 

na moją modlitwę. 


