MODLITWA POŚWIĘCENIA BRONI
Prosimy Cię Panie pobłogosław tę broń w Twoje święte imię Boga + Ojca
Wszechmogącego, w imię Jezusa + Chrystusa Syna Jego, Pana naszego, w mocy Ducha +
Świętego, aby służyła do obrony nas, naszych rodzin, bliskich i uciśnionych wedle świętej
Woli Bożej oraz na chwałę Twoją Boże Wszechmogący, przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który przyjdzie na końcu czasów sądzić żywych i umarłych. Chroń nas Panie
przed niewłaściwym jej stosowaniem przeciw drugiemu człowiekowi. Amen.

*W miejsce „+” wykonać znak krzyża na broni. Do błogosławieństwa używać szczególnie wody lub oleju
egzorcyzmowanego. Jeżeli nie posiadamy takiego może być woda święcona.

Mała Iskra:
Niestety obecnie nie ma oficjalnej modlitwy na poświęcenie broni, więc ułożyłam krótką
modlitwę na wzór modlitwy do poświęcenia wody. Używamy jej w dobrej wierze, dopóki nie
będzie innej, lepszej modlitwy.
Odpowiedź księdza:
Przeszukałem wojskowe źródła i nic nie znalazłem, jeśli chodzi o modlitwę stosowną do
"błogosławieństwa broni". Cóż, na razie można umieścić to w dobrej wierze. Jak coś znajdziemy
lepszego, to się umieści. Ważny jest ten element "obronności" jako powodu stosowania broni...
Poza tym używać wody do błogosławieństwa, a szczególnie wody egzorcyzmowanej lub oleju
egzorcyzmowanego.
Myślę, że można użyć modlitwy, którą Pan Jezus dał (chyba Annie) do uwolnienia od zła w
domu i rzeczy w nim znajdujących się... Można tę modlitwę użyć także do błogosławieństwa,
oczyszczenia np. telefonu, komputera (ja to stosuję).

MODLITWA EGZORCYZMOWA
OCZYSZCZAJĄCA Z WSZELKIEGO ZŁA LUDZI, MIEJSCA I RZECZY
W Imię Jezusa Chrystusa + niweluję, oczyszczam i związuję wszelkie zło (podać miejsce,
przedmiot, rzecz, którą oczyścić chcemy ze zła, złego użytku...) Mocą Krwi Jezusa
Chrystusa i odsyłam je pod Jego Krzyż, by miejsce to (lub nazwać przedmiot,
rzecz…) uzdatniła Łaska Boża, aby Duch Święty oczyścił… (miejsca te i rzeczy)
od zgubnego działania, by Krew Jezusa Chrystusa wypływająca z Jego Boku podczas
konania na Krzyżu obmyła i usunęła wszelkie zło, a Miłość Boga Ojca Wszechmogącego
królowała na wieki. Amen.

