دعای ملکهٔ اوت
دعايی پر اثر در برابر شيطان ديکته شده توسط مريم باکره
به يک کشيش مقدس
ملکهٔ بھشت و يار و ياور فرشتگان
شما که توان را از خدا دريافت کردھايد و ماموريت بر ھم
شکستن سر شيطان بر شما عطا شده است
از شما با فروتنی ميخاھيم تا سپاه بھشتی و آسمانی را بر
ما ارسال کنی باشد که آنھا ،تحت فرمان تو
به دنبال ارواح پليد روند
مقابله و جنگ در ھر مکان با آنھا پيشه کنند
حملھھای جسورانشان را پاسخ و خرد کنند
و به طرف پرتگاه باز پس برانند
چه کسی شبيه خداست؟
ای خوب،ای مادر مھربان ،تو ھمواره عشق و اميد ما
خواھی بود
ای مادر آسمانی ،فرشتگان آسمانی را بر من بفرست تا از
من حفاظت کنند و دشمنان خبيث من را به عقب برانند
باشد که فرشتھھای مقدس ،مقرب و بزرگ از ما دفاع و
محافظت کنند  .آمين
مومنان توسط پاپ پيوس نھم .بعدھا مورد
توصيه شده به ٔ
.توجه پاپ لئو سيزدھم و پاپ پيوس دھم واقع شد
.توصيه شده است به طور کامل و از بر ياد گرفته شود
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