
Dostojna Królowo Niebios! 
Pani Aniołów! Ty któraś otrzymała od Boga moc 
i posłannictwo starcia głowy szatana, pokornie Cię 
prosimy, ześlij zastępy niebieskie, ażeby za Twoimi 
rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich 
wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły 
w przepaść piekielną. Amen. 
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