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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

 
Życzenia na Boże Narodzenie A.D. 2014 r. 

 
 
Wszystkim zatroskanym o Polskę, o Naród Polski 
z okazji Świąt Bożego narodzenia A.D. 2014 r. składam z całego serca  
najserdeczniejsze życzenia  wszelakich łask płynących od Bożej Dzieciny. 
Niech się Ona w nas rodzi na nowo każdego dnia, w każdej naszej godzinie. 
 

A dla używających Internetu (ale i nie tylko) przesyłam - dla wszystkich - z tej 
okazji mój prezent (paczkę). 
 

Tapeta na ekran komputera - dla dzieci i młodzieży, a i dla dorosłych. 
 

Otwierasz komputer – i jest. Kończysz pracę na komputerze – i też jest. 
Jest i wówczas refleksja.  
 

1. Św. Michał Archanioł wraz z modlitwą do Niego [egzorcyzm prywatny] 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/na-pulpit_michac582_archanioc582-
1024.jpg 
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2. Św. Michał Archanioł wraz z Aniołem Stróżem wraz z modlitwami do Nich. 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/na-pulpit-anioc582_strc3b3c5bc-i-
michac582_archanioc582-1024.jpg  
 

 
 

I przed rozpoczęciem pisania (oglądania) czegokolwiek odmówił sobie wpierw 
ten egzorcyzm. 
 

A także, aby miał na swoim pulpicie komputera szybkie wejście do (i dość często to 
odsłuchiwał).  
 

Jan Paweł II DEKALOG VIII PRZYKAZANIE  
– Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.  
https://www.youtube.com/watch?v=bySHElZAdXA 
======== ====== 
 

Modlitwa do św. Michała Archanioła 
Egzorcyzm prywatny napisany przez papieża Leona XIII 
 

“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et 
insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: 
tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad 
perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum 
detrude. Amen 
 

Tłumaczenie: 
 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.  
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.  
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska 
niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.” 
http://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=63 
-------- - 
Egzorcyzm do Św. Michała Archanioła jest egzorcyzmem prywatnym w tym sensie, że 
wypowiada go osoba w swoim imieniu w obronie samej siebie przed siłami ciemności w walce 
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ze złem. 
Ma być to nasz pancerz przed uleganiem wpływom szatana (również podczas 
pisania/czytania na blogach /witrynach/, gdy diabeł kusi – napisz tak a tak, czytaj to a nie to, 
oglądaj to a nie to). 
Na egzorcyzm ten może wyrażać sprzeciw, oburzenie, tylko ta osoba, która sama poczuwa się 
do przynależności sił ciemności.  
Co zaś do innych egzorcyzmów to nie mamy do tego żadnego, a to żadnego upoważnienia, 
gdyż posiadają je jedynie księża egzorcyści. 
 

My, jako katolicy, nie mamy się czego wstydzić z naszej wiary. 
Możemy, powinniśmy i musimy być dumni z naszej świętej wiary katolickiej. 
Musimy zaś się wstydzić z naszych występków sprzeciwiających się naszej 
wierze. 
Podnosić się z upadku i iść dalej głosząc wedle naszych możliwości DOBRĄ 
NOWINĘ. 
 

I – Nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj! 
 

Boguchwała, A.D.  22 grudnia 2014 r. – Józef Bizoń. 
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