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Jak poświęcić swój dom i ziemię, jako schronienie 
 

Trzeba będzie woda egzorcowana i sól egzorcowana, które są jeszcze silniejsze przeciwko wrogowi niż błogosławiona woda i błogosławiona sól. 
Zobacz poniżej modlitwy, które kapłan odmawia z żywiołów. 
 

Przede wszystkim jest to modlitwa z twojego serca. Prosicie Ojca przez Serce Jezusa, ponieważ przelał Swoją krew za nas na Krzyżu. Poprzez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, w cieniu Ducha Świętego, poświęcacie swój dom woli Ojca za to, co On chce z tym zrobić. Będzie 
teraz właścicielem twojego domu. 
 

Robisz to samo na zewnątrz ze swoją ziemią. Odmawiaj tę samą modlitwę za swoją ziemię, aby Pan uczynił z nią, co zechce. Pan ma doskonałą 
znajomość geografii waszej własności. Nie martw się, Kiedy poświęcisz swoją ziemię, należy ona do Niego i będzie pod opieką anioła. Kiedy 
przyjdzie czas, aby ludzie poszli do schronienia, nikt nie będzie mógł wejść do niego bez znaku krzyża na ich czole, rozpoznawanego przez ciebie i 
przez anioła, z przodu twojej posiadłości. 
 

Kiedy poświęcisz swoją ziemię, swój dom, schronienie jest chronione przez świętego anioła Pana, nie tylko wyznaczoną przestrzeń, którą 
poświęciłeś, ale także wszystkich twoich mieszkańców na tym obszarze. Oznacza to, że jeśli ktoś przyjdzie do twojego domu z duchem diabła, diabeł 
pozostanie na zewnątrz. Osoba może wejść, ale duch będzie czekać na jej powrót. Nie przejdzie. 
 

Nie możesz poświęcić domu kogoś innego, ponieważ musi to być akt wolnej woli wobec Ojca. Poświęcenie musi podążać za sercem. Każdy ma 
zdolność otwarcia serca na Ojca. Szanuje ich wolę. To właśnie nazywamy wewnętrznym usposobieniem serca, aby wypełnić wolę Pana. 
 

Czy możesz poświęcić swój dom i ziemię, jeśli twój małżonek nie jest praktykującym katolikiem? Tak, ponieważ jesteś właścicielem ziemi i domu. A 
kiedy nadejdzie ten dzień, będziesz szczęśliwy, że się skończył. 
 

Kiedy jesteś najemcą, oznacza to, że możesz poświęcić przestrzeń, która należy do ciebie, ale nie możesz poświęcić ziemi. Po prostu poświęcisz 
mieszkanie, w którym jesteś, i będziesz chroniony. 
 

Możesz poświęcić miejsce, w którym nie mieszkasz, jeśli jesteś właścicielem przestrzeni, ponieważ będzie to dla ludu Bożego na czas, gdy Pan 
wstrząśnie tym światem. 
 

Czy świecki zakon może być poświęcony, jako bezpieczne miejsce? Tak, absolutnie. Ale zamówienie musi być gotowe. 
 

Czy konsekracja jest pojedynczym wydarzeniem, czy będzie potrzeba powtórzenia. To jedno. Kiedy Ojciec czegoś dotyka, zapewniam was, że jest to 
dotykane na zawsze, chyba, że miejsce zostanie sprofanowane. Jeśli na tej ziemi, w domu lub schronieniu istnieje grzech śmiertelny, musiałby 
zostać ponownie ofiarowany. Kiedy konsekrowany kościół jest profanowany przez działania grzechu śmiertelnego, biskup musi ponownie 
poświęcić kościół. 
 

Fr. Michel Rodrigue 
 

Jak poświęcić swój dom i ziemię, jako schronienie 
 

Poświęcenie twojego domu lub mieszkania: 
 

Będziesz potrzebował egzorcyzmowanej wody i egzorcyzmowanej soli, które mają większą siłę przeciwko wrogowi niż błogosławiona woda i 
błogosławiona sól. Przekonaj się o duchowej ochronie, jaką daje modlitwa egzorcyzmów dla wody i soli, co może potwierdzić ksiądz 
lub diakon. 

Następującą konsekrację przeprowadza właściciel nieruchomości: 
 

We wnętrzu swojego domu, mając przygotowaną egzorcyzmowaną wodę święconą wypowiedz 
poniższą modlitwę, niech płynie ona prosto z twojego serca: 

 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże Ojcze, przez Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa 
Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu, aby nas zbawić, poświęcam Tobie mój dom. Jest Twój. 
Używaj go tak, jak chcesz dla bezpieczeństwa Twoich dzieci. Poświęcam Ci mój dom, przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, by być pod skrzydłami Ducha Świętego na czas 
oczyszczenia." 

 

Spryskaj wodę święconą w czterech rogach domu, czyniąc znak krzyża, mówiąc: „W imię tego Ojcze i Syna i Ducha 
Świętego. Amen." 
 

Poświęcenie ziemi, którą posiadasz: 
 

Dokonaj identycznej konsekracji swojej ziemi, używając egzorcyzmowanej soli. Na zewnątrz, na swojej ziemi, weź 
egzorcyzmowaną błogosławioną sól i wypowiedz następującą modlitwę z twojego serca: 
 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże Ojcze, przez Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa 
Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu, aby nas zbawić, poświęcam Tobie moją ziemię.” 
Jest Twoja. Używaj jej tak, jak chcesz dla bezpieczeństwa Twoich dzieci. Poświęcam Ci moją ziemię za 
wstawiennictwem św. Niepokalane Serce Maryi, aby być pod skrzydłami Ducha Świętego na czas 
oczyszczenia ”. 
 

Uczyń znak krzyża, posypując egzorcyzmowaną solą ziemię i powiedz: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen." 
Kiedy sól miesza się z ziemią, wchodzi do ziemi i poświęca ją. Bóg zna wielkość twojej własności oraz jej granice. 
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