Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Egzorcyzm przeciwko mrocznej sile
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
W obecności ciemnej siły, która mnie dręczy, wyznaję, ze całe moje jestestwo i całe życie należą do Boga oraz, że
składam je u stóp mojej Królowej i Pani całego stworzenia i wszystkich dusz tak, aby sprawowała nad nimi swoją władzę
poprzez odkupieńczą moc Krzyża Jezusa Chrystusa. Mroczne zło opuść mnie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.









Poprzez wyzwalającą moc Ran Jezusa Chrystusa – mroczna siło opuść mnie w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego
Poprzez oczyszczającą moc Krwi Jezusa Chrystusa…
Poprzez moc zbawienia uwolnioną przez wszystkie Msze święte wszechczasów…
Poprzez uświęcającą moc Najświętszego Sakramentu Ołtarza…
Poprzez doskonałą siłę świętości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny…
Poprzez wszechpotężną władzę Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi grzechami…
Poprzez miażdżącą moc Maryi Panny Pani wszystkich dusz, co ma władzę nad wszystkimi demonami…
Poprzez nadaną Maryi Bożą władzę nad upadłymi aniołami…

O Najświętsze Imię Boga Trójjedynego rozkazuję teraz wszystkim siłom zła, szatanowi i wszystkim jego złym duchom,
aby opuściły mnie w świetle Krzyża świętego i upokorzyły się u stóp Maryi, Najpotężniejszej Pani sprawującej władzę
nad wszystkimi demonami.























Gdy martwota zabija mą duszę, ratuj mnie o Panie!
Gdy bunt natury mnie ogarnia, ratuj mnie o Panie!
Gdy szatan złą wolę budzi, ratuj mnie o Panie!
Gdy przemocą od Ciebie mnie odrywa, ratuj mnie o Panie!
Gdy wstrętem do dobrego przejmuje, ratuj mnie o Panie!
Gdy wznieca znużenie i chęć wrażeń zmysłowych, ratuj mnie o Panie!
Gdy osłabia wiarę w moc modlitwy, ratuj mnie o Panie!
Gdy nasuwa myśli bluźniercze, ratuj mnie o Panie!
Gdy lekceważeniem grzechu przejmuje, ratuj mnie o Panie!
Gdy do upodobania w złu pobudza, ratuj mnie o Panie!
Gdy po upadku do rozpaczy kusi, ratuj mnie o Panie!
Gdy przeciw Woli Bożej buntuje, ratuj mnie o Panie!
Gdy do dogadzania sobie i samowoli nakłania, ratuj mnie o Panie!
Gdy źródło łez wyschnie, ratuj mnie o Panie!
Gdy wcale rozmyślać, ani modlić się nie mogę, ratuj mnie o Panie!
Gdy serce twarde jak skała na żal zdobyć się nie może, ratuj mnie o Panie!
Gdy na widok nędzy własnej ręce mi opadają, ratuj mnie o Panie!
Gdy trwoga przed życiem i śmiercią mnie ogarnia, ratuj mnie o Panie!
Gdy myśl pewnego potępienia szatan narzuca, ratuj mnie o Panie!
W ciemnościach i zwątpieniu zupełnym, ratuj mnie o Panie!
W rozstroju ducha i umysłu, ratuj mnie o Panie!
W chorobach duszy i woli, ratuj mnie o Panie!
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