
 

 Panie Boże zbawienia naszego, Synu Boga Żywego, noszony na 
cherubinach, który przewyższasz wszelkie zwierzchności i władze, moce i 
panowania, Ty jesteś potężny i straszny nad wszystkim będącym wokół Ciebie. 
Ty bowiem postawiłeś niebo jak namiot, Ty stworzyłeś ziemię w mocy Twojej i 
urządziłeś ją w Twej mądrości, który wstrząsasz podniebiosami od podstaw, a 
jej kolumny są nieruchome, który rozkazujesz słońcu i nie daje blasku, 
pieczętujesz gwiazdy, nakazujesz morzu i wysuszasz je, którego gniew topi 
zwierzchności i władze, a kamienie drżą przed Tobą. Bramy miedziane 
skruszyłeś i okowy żelazne złamałeś, Mocnego związałeś i naczynie jego 
rozbiłeś, prześladowcę krzyżem Twym zrzuciłeś, węża kolcem Twej Przyjaźni 
do człowieka uchwyciłeś i węzami mroku w Tartarze związanego umieściłeś. 
Sam przeto, Panie, umocnienie tych, którzy składają w Tobie nadzieję, mocny 
murze obronny dla pokładających w Tobie nadzieję, nakaż, aby odstąpiło, 
odeszło, przemień w ucieczkę wszelki czyn diabelski i wszelkie najście 
szatańskie, wszelki przeciwny zamysł i moce pozostające pod jego opieką, 
trzymane przez niego i poruszające się pod jego władzą, znak straszliwy dla 
demonów, zwycięstwo krzyża Twego noszących i przyzywających imię Twoje 
łaskawe. O, Panie, któryś legion demonów przepędził oraz prześladującym 
człowieka głuchego i niemego demona, i ducha nieczystego nakazałeś wyjść z 
człowieka i nie powracać, który całe zastępy naszych niewidzialnych wrogów 
zniszczyłeś, a wiernych i wyznających Ciebie obdarzyłeś mądrością: Oto daję 
wam władzę, abyście stąpali po żmijach i skorpionach, i na wszelką wrogą moc. 
Sam, Władco, przewyższający wszelką niemoc i pokusę, wszystkich będących 
w tym domu zachowaj, wybawiając ich z lęku nocnego i od strzały lecącej w 
ciągu dnia, od rzeczy przechodzącej w ciemnościach, od napaści i demona 
południowego, aby Twoi słudzy, Twoje służebnice i dzieci, doznali Twojej 
pomocy i byli chronieni przez zastępy anielskie, gdyż wszyscy wierni 
jednomyślnie śpiewają: Pan jest mym obrońcą i nie lękam się, co uczyni mi 
człowiek, i jeszcze: Nie boję się zła, bo Ty jesteś ze mną. Albowiem Ty, Boże, 
jesteś mocą moją, potężnym Władcą, Królem pokoju, Ojcem przyszłego wieku, 
i królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, i Ciebie Jedynego jest królestwo, 
i moc, i chwała, z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 


