
KORONKA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM 
 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, 

Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy 

człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie 

ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który 

doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć 

każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, 

Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed 

zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, 

który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o 

to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i 

Świętych. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, 

które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i 

nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, 

połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego 

Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej 

nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. 

 

Na dużych paciorkach 1x 

 

Wszechmogący i Miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego ustanowił 

przedziwną pomoc w Błogosławionej Dziewicy Maryi, spraw łaskawie, abyśmy możną Jej 

opieką wsparci, mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo nad 

nieprzyjacielem dusz naszych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym w 

Twojej Chwale Wszechmogący i Miłosierny Boże Ojcze. Amen. 

 

Na małych paciorkach 10x 

 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i 

władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby 

ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. 

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej 

wieczności. Amen. 

Matko Boża Współodkupicielko świata, módl się za nami. 

 

Na zakończenie dziesiątki 1x 

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 

złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty 

wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 

świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż 

zwyciężyć go na ziemi! Amen. 

 

 

 

 



Na zakończenie Koronki 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić 

w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno 

chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, 

Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 

Synowi nas oddawaj. 

 

„Bóg zawsze zwycięża!” 

Adam Kaźmierczak 09.11.2011 

 

Modlitwa o dar nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników  

 

Za wstawiennictwem Dziewięciu Chórów Anielskich, Wszystkich Świętych i 

Błogosławionych przez Niepokalane Serce Maryi, proszę Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny o 

dar powszechnego nawrócenia, uwolnienia, oczyszczenia, uzdrowienia (duchowego, 

fizycznego, emocjonalnego, psychicznego) oraz o uświęcenie dla zatwardziałych grzeszników 

szczególnie dla (wymień imiona) oraz dla satanistów, okultystów, masonów, bluźnierców, 

heretyków, schizmatyków, bałwochwalców, świętokradców, apostatów*, aborcjonistów* 

ateistów i wszystkich innych zatwardziałych grzeszników przebywających w moim mieście i 

okolicach, w całej Polsce, w Europie i na całym świecie oraz o dar uwolnienia z czyśćca dusz 

czyśćcowych. 

*dodałem później 

 

„Bóg zawsze zwycięża!” 

Adam Kaźmierczak 09.05.2017 

 

Historia modlitwy Potężna Niebios Królowo 

Pewna pobożna osoba, którą Najśw. Maria Panna darzyła swymi łaskami miała w roku 1853 

widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej 

niewypowiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najśw. Maryi. 

Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię 

Zastępy Niebieskie. "Matko Moja - zawołała owa osoba - Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś 

nie mogła uczynić tego bez naszej prośby? Nie - odrzekła Najśw. Panna - bowiem warunkiem 

postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. Naucz mnie zatem, 

Matko Moja, jak mamy Cię prosić? zawołała owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało 

się jej jakoby Najśw. Panna nauczyła ją modlitwy "Potężna Niebios Królowo". Ta modlitwa 

rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i arcybiskupów a Ojciec 

Św. Pius X reskryptem z 8.07.1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie 

odmówią. 

 

Źródło: Dogmat świętych obcowanie zaniedbywanym i niewykorzystywanym skarbcem 

Kościoła. Teksty wybrane z objawień prywatnych Księdza Prałata Ottavio Michelini (zm. 

15.10.1979) z książki "Confidenze di Gesu a un Sacedote" 

 


