
 

Benedictio olei Błogosławieństwo oleju 
V. Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
R. Qui fecit coelum et terram. 

V. Wspomożenie nasze w imię Pana. 
R. Który stworzył niebo i ziemię. 

Exorcismus 
 
Exorcizo te, creatura olei, per Deum + Patrem 
omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare 
et omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus 
adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis 
incursus, omne phantasma satanae eradicare, et 
effugare ab hac creatura olei, ut fiat omnibus, 
qui eo usuri sunt, salus mentis et corporis, in 
nomine Dei + Patris omnipotentis, et Jesu + 
Christi Filii ejus Domini nostri, et Spiritus + Sancti 
Paracliti, et in caritate ejusdem Domini nostri 
Jesu Christi, qui venturus es judicare vivos et 
mortuos, et saeculum per ignem. 
 
R. Amen. 
V. Domine, exaudi orationem meam. 
R. Et clamor meus ad te veniat. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 
 
Oremus  
 
Oratio : 
Domine Deus omnipotens, cui astat exercitus 
Angelorum cum tremore, quorum servitium 
spirituale cognoscitur, dignare respicere, 
bene+dicere, et sancti+ficare hanc reatura olei, 
quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo 
infirmos inungi mandasti, quatenus sanitate 
percepta, tibi Deo vivo et vero gratias agerent : 
praesta, quaesumus : ut hi, qui hoc oleo, quod in 
tuo nomine bene+dicimus, usi fuerint, ab omni 
languore, omnique infirmitate, atque cunctis 
insidiis inimicii liberentur, et cunctae 
adversitates separentur a plasmate tuo, quo 
pretioso sanguine Filii tui redemisti, ut 
numquam laedatur a morsu antiqui serpentis. 
Per eunmdem Dominum nostrum Jesum 
Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum.  
R. Amen. 
 
 

Egzorcyzm 
 
Zaklinam cię, stworzenie oleju, przez Boga + 
wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, 
morzę i wszystko, co w nim jest. Niechaj 
wykorzeni się i ucieknie wszelka moc 
przeciwnika, wszelkie zastępy diabła, wszelkie 
przekleństwo i wszelką zjawa szatana od tego 
stworzenia oleju, a niechaj się przyczyni się ono 
u wszystkich, którzy go używać będą do zdrowia 
umysłu i ciała w imię Boga + Ojca 
wszechmogącego, i Jezusa + Chrystusa Syna Jego 
a Pana naszego i Ducha + Świętego Pocieszyciela, 
w miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat 
przez ogień. 
 
R. Amen. 
V. Domine, exaudi orationem meam. 
R. Et clamor meus ad te veniat. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 
 
Módlmy się 
 
Modlitwa: 
 
Panie Boże wszechmogący, u którego boku 
Aniołów wojsko w bojaźni stoi, których duchowa 
służba jest [powszechnie] znana, racz wejrzeć,  
pobło+gosławić i po+święcić to stworzenie oleju, 
którą wyprowadziłeś z soku oliwek, i przykazałeś 
nim chorych namaszczać, by tak odzyskawszy 
zdrowie, Tobie Boże żywy i prawdziwy czynili 
dzięki: udziel, prosimy Cię, by [wszyscy] ci, którzy 
tego oleju używać będą, który w imię Twoje 
błogo+sławimy, od wszelkiej choroby i słabości 
jak i od wszystkich zasadzek nieprzyjaciela 
wyzwoleni zostali, a wszystkie przeciwności 
oddalone były od człowieka stworzenia Twego, 
tak by nigdy uszkodzony ukąszeniem 
starodawnego węża nie został. Przez tegoż Pana 
naszego Jezusa Chrystusa Syna twego: Który żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego przez 
wszystkie wieki wieków. 
R. Amen. 
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