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Egzorcyzm Domu 

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, w Imię Ojca   i Syna  i Ducha 

Świętego  , uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie słuchajcie, nie patrzcie, 
nie niszczcie, nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych 
planów, które poddajemy   zbawczemu  projektowi  Boga.  Nasz  Bóg   jest   
waszym  Panem i rozkazuje wam oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. 
Amen.  

Boże Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas 

niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michale Archaniele, który 

zwyciężyłeś szatana w niebie dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. 

Amen. 

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, W: który stworzył niebo i ziemię. 

K: Pan z wami, W:  i z Duchem Twoim.  

 

Módlmy się 
 

Boże Ojcze wszechmogący, pokornie błagamy Cię o pomyślność tego 

domu, jego mieszkańców i dobytku: racz go pobłogo  sławić i poświę  cić 
oraz ubogacić wszelkimi dobrami. Udziel, Panie, mieszkańcom jego obfitości 
środków utrzymania z rosy niebieskiej i żyznej ziemi, a pragnienia ich i 
zamiary miłościwie doprowadź do skutku. Racz, Panie, pobłogo  sławić i 
poświę  cić ten dom, do którego przybywamy, jak pobłogosławić raczyłeś 
dom Abrahama, Izaaka i Jakuba: w obrębie tego domu niech mieszkają 
Aniołowie Twej światłości i niechaj go strzegą wraz z jego mieszkańcami. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  
Amen. 

 

Orémus 
 

Te Deum Patrem omnipoténtem suppliciter exorámus pro hac domo, et 

habitatóribus eius ac rebus: u team bene  dícere et sancti  ficáre, ac bonis 
ómnibus ampliáre dignéris: tribue eis, Domine, de rore caeli abundántiam, et 
de pinguédine terrae vitae substántiam, et desidéria voti eórum ad efféctum 
tuae miseratiónis perdúcas. Ad intróitum ergo nostrum bene  dicere, et 
sancti  ficáre dignéris, hanc domum, sicut benedícere dignátus es domum 
Abraham, Isaac et Iacob: et intra paríetes domus istíus Angeli tuae lucis 
inhábitent, eámque, et eius habitatóres custódiant. Per Christum, Dominum 
nostrum.  
Amen. 
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Egzorcyzm soli i wody wg Rituale Romanum z 1957 r. 
 

K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 

W.  Qui fecit cælum et terram. 

 

Deinde absolute incipit exorcismum salis: 

 

Exorcizo te, creatura salis, per Deum  vivum, per Deum  verum, per Deum 

 sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, 

ut sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem 

credentium; et sis omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et 

effigiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et 

nequitia, vel versutia diabolicæ fraudis, omnisque spiritus immundus, 

adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per 

ignem. R. Amen. 

Oremus. 

Immensam clementiam tuam, omnipoten æterne Deus, humiliter 

imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, 

bene  dicere et sancti  ficare tua pietate digneris: ut sit omnibus 

sumentibus salus mentis et corporis; et quidquid ex eo tactum vel respersum 

fuerit, careat omni immunditia, omnique impugnatione spiritalis nequitiæ. 

Per Dominum. R. Amen. 

 

Exorcismus aquæ: et dicitur absolute: 

 

Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei  Patris omnipotentis, et in nomine 

Jesu   Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus  Sancti: ut fias 

aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum 

inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per 

virtutem ajusdem Domini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos 

et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen. 

 

Oremus 
 

Deus, qui ad salutem humani generis, maxima quæque sacramenta in 

aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et 

elemento huic multìmodis purificationibus præparato, virtutem tuæ bene  

dictionis infunde: ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos 

dæmones, morbosque pellendos, divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid 
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in domibus, vel in locis fidelium, hæc unda resperserit, careat omni 

immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura 

corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et si quid est, quod aut 

incolumitati habitantium invidet, aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat: 

ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit 

impugnationibus defensa. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium 

tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia 

sæcula sæculorum. R. Amen. 

 

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel: 

 

Commixtio salis et aquæ pariter fiat, in nomine Pa  tris, et Fi  lii, et 

Spiritus  Sancti. R. Amen. 

 

K. Dominus vobiscum. 

W. Et cum spiritu tuo. 

 

Oremus. 
 

Deus, invictæ virtutis auctor, et insuperabilis imperii Rex, ac semper 

magnificus triumphator: qui adversæ dominationis vires reprimis: qui 

inimici rugientis sævitiam superas: qui hostiles nequitias potenter expugnas: 

te, Domine, trementes et supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam 

salis et aquæ dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore 

sanctifices; ut, ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti nominis 

tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur: terrorque venenosi serpentis 

procul pellatur: et præsentia Santi Spiritus nobis, misericordiam tuam 

poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum nostrum Jesum 

Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus 

Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen. 

  

Polskie tłumaczenie egzorcyzmu soli i wody 

Egzorcyzm soli 

 

K. Egzorcyzmuję cię, stworzenie soli, przez Boga  żywego, przez Boga  

prawdziwego, przez Boga  Świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi 

Elizeuszowi wrzucić cię do wody, aby uzdrowić niepłodność wody: abyś stała 

się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, 

którzy cię spożywają, zdrowie duszy i ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, 

na którym będziesz rozrzucona, wszelka zjawa i nieprawość czy 

przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, 
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wyklęty przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez 

ogień. Amen. 

 

Módlmy się: 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną 

łaskawość: w ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogo  sławić tę sól, i którą 

stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech wszystkim, którzy 

jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub 

będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości 

oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Egzorcyzm wody 

 

Egzorcyzmuję cię, stworzenie wody, w Imię Boga  Ojca Wszechmogącego i 

Imię Jezusa  Chrystusa, Syna Jego Pana Naszego i w mocy Ducha  

Świętego: abyś stała się wodą egzorcyzmowaną do odpędzenia wszelkiej 

mocy nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż 

nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze swoimi zbuntowanymi 

aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. 

 

Módlmy się: 
 

Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla 

zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej 

moc Swego błogo  sławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich 

oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą 

skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną 

krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie 

uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i 

niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; 

jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech 

przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od 

wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego 

imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. Amen.  

Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna  i Ducha 

Świętego. Amen. /kilka ziaren soli wrzuca się do wody/ 
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Kapłan: Pan z wami. 

Wierni: I z duchem twoim. 

 

Módlmy  się: 

 

Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze 

wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty 

poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz 

wrogie zakusy. Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś 

łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone, opromienił je Swą 

łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś 

dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego 

imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech 

pierzchnie daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje 

miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Egzorcyzm Oleju 
  

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 

  

K. Mocą Boga Ojca Wszechmocnego Stworzyciela nieba, ziemi, morza i 

wszystkiego, co się w nim zawiera  wyrzucam z ciebie, który jesteś Bożym 

dziełem, ducha nieprawości. Niech z tego oleju zostaną usunięte i precz 

odrzucone napaści złego ducha i jego podstępne knowania. Niech 

wszystkim, którzy będą się tym olejem posługiwali, przyniesie zdrowie 

duszy i ciała w Imię Ojca  i Syna  i Ducha Świętego Pocieszyciela +, który 

przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. W. Amen. 

  

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. 

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 

K. Pan z Wami. 

W. I z duchem twoim. 

 

  

K. Módlmy się. Boże Wszechmogący, któremu służą w drżeniu hufce 

anielskie, a których niebieską służbę wysławiamy, prosimy, wejrzyj 

łaskawie na ten olej, który dzięki Twemu miłosierdziu otrzymaliśmy, 



6 
 

pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby służył do namaszczenia chorych, 

by – odzyskawszy zdrowie – mogli śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, 

żywemu i prawdziwemu Bogu. Dozwól, by ci, którzy będą posługiwali się 

tym olejem, który błogosławimy  w Twoje Imię zostali uwolnieni od 

wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Niech posłuży do 

oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, którego stworzyłeś na swój 

obraz i odkupiłeś bezcenną krwią swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z 

powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez 

Chrystusa Pana naszego. W. Amen. 

  

Błogosławieństwo opłatków 
  

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 

K. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus 

powiedział: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w Imię moje, Ja to spełnię”. 

A zatem prosimy Ciebie, w imię Jezusa, abyś obdarzył te opłatki szczególnym 

błogo  sławieństwem i mocą. Spraw, aby ci, którzy z wiarą je spożyją w 

Imieniu Jezusa lub podadzą je swoim bliskim chorym i zniewolonym, mogli 

doświadczyć mocy Twego Imienia w postaci konkretnego uzdrowienia z 

choroby fizycznej, duchowej, psychicznej lub jakiegokolwiek zniewolenia. 

Dałeś je nam, aby każdy, kto z wiarą je spożyje wzywając święte imię Jezus, 

odzyskał zdrowie i mógł śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, żywemu i 

prawdziwemu Bogu. Niech posłużą do oddalenia wszelkich nieszczęść od 

człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią 

swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez 

starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. W. 

Amen. 

Z wiarą w moc Imienia Jezus, które wzywam nad chorobą (wymień tę 

chorobę) spożywam ten opłatek i proszę Cię Miłosierny Boże o uzdrowienie 

mnie z choroby (wymień tę chorobę) poprzez Imię Jezusa. Amen. 
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Obrzęd poświęcenia świec 
 

K. Władco Święty, Ojcze Wszechmogący, Boże niemający początku, który 

wszystko stworzyłeś z niebytu i wolą Twoją powołałeś dzieło pszczół, 

doprowadziłeś do uczynienia świec i w dniu dzisiejszym wysłuchałeś prośbę 

sprawiedliwego Symeona, pokornie prosimy, aby te świece przygotowane na 

ziemi lub na wodach na potrzeby ludziom i na zdrowie dusz i ciał przez 

wezwanie świętego Twego imienia i wstawiennictwo błogosławionej zawsze 

Dziewicy Marii, której święto dzisiaj pobożnie obchodzimy, i 

wstawiennictwo wszystkich świętych Twoich, pobłogosław i zechciej 

poświęcić. A dla tego lud Twego, który pragnie je czcigodnie nosić i Tobie 

śpiewać pieśni chwały, słysząc głosy z niebios świętych Twoich i z tronu 

Majestatu Twego, bądź miłosierny dla wszystkich wołających do Ciebie, 

których odkupiłeś najdroższą Krwią Syna Twego, z którym jesteś 

błogosławiony z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, 

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  

 

K: Do Pana módlmy się.  

W: Panie, zmiłuj się.  

 

Kapłan: Wszechmogący Boże, niemający początku, który dzisiaj 

Jednorodzonego Syna Twego złożyłeś w objęciach sprawiedliwego Symeona 

w Twojej świętej świątyni, przyzywamy Twego miłosierdzia, abyś 

pobłogosławił i poświęcił, i światłem niebiańskiego błogosławieństwa 

zechciał zapalić te świece, które my, słudzy Twoi, przynosimy Tobie, Panu 

Bogu naszemu, aby zapłonęły rozpalone świętym ogniem słodkiej Twojej 

miłości i zajęły miejsca w świątyni świętej Twojej chwały. Albowiem Ty 

jesteś Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 

Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  

 

K: Do Pana módlmy się. 

W: Panie, zmiłuj się.  

 

Kapłan: Panie Jezu Chryste, Światłości prawdziwa, oświecająca każdego 

człowieka przychodzącego na świat, ześlij Twoje błogosławieństwo na te 

świece i poświęć je światłością Twojej łaski. Pozwól, aby te świece zapłonęły 

widzialnym ogniem i odpędzały ciemności nocy, i tak samo serca nasze 

zostały oświecone niewidzialnym ogniem, czyli światłością Świętego Ducha, 

unikając ślepoty wszelkich grzechów, aby oczyszczonym okiem duszy mogły 

dostrzec to, co podoba się Tobie i jest potrzebne do naszego zbawienia, i 

abyśmy zwyciężywszy ciemne moce tego świata stali się godnymi osiągnięcia 
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Światłości nieprzystępnej. Albowiem Ty jesteś naszym Zbawicielem i 

chwałę oddajemy Tobie z Ojcem Twym niemającym początku, i z 

Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen.  

 

K: Do Pana módlmy się.  

W: Panie, zmiłuj się.  

 

Kapłan: Wszechmogący Boże, niemający początku, który nakazałeś słudze 

Twemu Mojżeszowi, aby przygotował najczystszą materię oliwy dla lamp 

przed Twoim Obliczem, ześlij miłosiernie łaskę Twego błogosławieństwa na 

te świece, aby dawały światło ludziom tak samo, jak z Twojej łaski Światłość 

Świętego Ducha mieszka w naszych myślach. Przez Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon z Tobą, 

Ojcem niemającym początku, i Świętym Duchem, na wieki wieków. Amen.  

 

Pokój wszystkim.  

Głowy wasze skłońcie przed Panem.  

 

Kapłan: Panie Jezu Chryste, który zechciałeś dzisiaj w naszym ciele pojawić 

się wśród ludzi i być okazanym przez Rodziców w Świątyni, którego 

Symeon, najpobożniejszy starzec, oświecony Światłością Ducha Twego 

poznał, przyjął i pobłogosławił, spraw miłosiernie, abyśmy tegoż Ducha 

Świętego łaską oświeceni i pouczeni, Ciebie prawdziwie poznali i wiernie 

umiłowali. Któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon z Ojcem 

niemającym początku i Świętym Duchem, na wieki wieków. Amen.  

 

Kapłan trzykrotnie okadza świece i kropi je wodą święconą, mówiąc: 

Błogosławione są i poświęcone te świece pokropieniem wodą święconą, w 

imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. 

Amen.  

 

Do Pana módlmy się.  

 

Boże Wszechmogący, jedyny Dobry i jedyna prawdziwa Światłości, który 

nakazałeś prorokowi Twemu Mojżeszowi, aby zbudował ołtarz, przygotował 

jego otoczenie oraz wzniósł świecznik i umieścił na nim źródła światła. 

Prosimy przeto Ciebie usilnie, aby i te świece, z Twego nakazu przez 

wiernych Twych sług przygotowane na oświetlenie i upiększenie świętego 

Twego ołtarza, i na chwałę Majestatu Twego, przyjmuj łaskawie z przyjaźni 

do człowieka, zsyłając na nie rosę łaski Najświętszego Ducha, zechciej je 
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pobłogosławić i uświęcić, a ja niegodny kapłan, pragnący aby płonęły ku 

chwale Trójjedynego Twego Bóstwa, błogosławię i poświęcam je, aby 

wszyscy wchodzący do świętego świętych niedostępnej Twojej chwały, 

widzieli prawdziwą światłość Twojej prawdy i wyznawali wielkie Twoje 

miłosierdzie, bądź też przynoszący je ku Twojej chwale lub na uświęcenie 

błogosławieństwa chroniący je w domach celem chodzenia bezpiecznie w 

światłości prawdy, rozumiejąc Twoje przykazania i przyodziani w oręż 

światłości byli wolni od wszelkich zakusów diabelskich, z Twoją pomocą 

osiągnąwszy niezachodzącą Światłość. Albowiem błogosławiony jesteś na 

wieki. Amen.  

 

Kapłan kropi świece wodą święconą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


