CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH
(Tekst Chrztu dzieci nienarodzonych zaczerpnięto z książki „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa”)
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„Drogie Dzieci! Serce pęka Mi z bólu, gdy na was patrzę. Dzieci Moje, dokąd idziecie?
Czy tak bardzo zabrnęliście w grzech, że nie umiecie się zatrzymad? Grzechem się
usprawiedliwiacie i według niego żyjecie. Uklęknijcie przed Krzyżem i spójrzcie na
Mojego Syna. On zwyciężył grzech i umarł, abyście wy Moje dzieci – żyli. Pozwólcie, że
wam pomogę, abyście nie umarli, ale żyli wiecznie z Moim Synem Jezusem Chrystusem.”
Orędzie Matki Bożej z Medjugorie
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WSTĘP
SŁOWA JEZUSA DO ZOFII NOSKO
Ilu wielkich ludzi, których wam dał Bóg Ojciec, by przyszli w tym XX i XXI-tym wieku,
zniszczyliście, zabiliście, jako dzieci niepotrzebne?
Ilu świętych, którzy by mogli uprosid dla was łaski u tronu Paoskiego w XXI-wieku
zamordowaliście, zabiliście. I mówicie, że dokonaliście tego prawem — to prawda.
Prawo takie ustaliliście sami na ziemi.

PRAWO BOŻE MÓWI:

NIE ZABIJAJ!

Wy, pod dyktando szalonego z nienawiści i zazdrości do człowieka szatana-diabła to
wszystko robicie: mordujecie niewinnych; dzieci poczęte, wśród których zabiliście
wielkich geniuszów i wielkich Bożych świętych.

LEKARZA GINEKOLOGA I POŁOŻNIKA.
Najważniejszym obowiązkiem każdego lekarza jest ratowad zdrowie i życie ludzkie,
a wy wyszkoliliście go na wielkiego zbrodniarza mordercę, który zabija, ciągle zabija
życie poczęte. To wy przyuczyliście go do tej zbrodni i prawnie zbrodnię przyjęliście.
O, dusze Moje, jak mam was poratowad, gdzie i jaką wskazad wam drogę?
Zastanówcie się wszyscy; wszyscy idziecie na wieczne zatracenie, w odmęt piekieł.
Tam będzie płacz wielki i zgrzytanie zębów, ale już będzie za późno. Moje święte
Serce boleje nad wami, nad wami wszystkimi i przez was ciągle krwawi. Płomienie
Mojej świętej miłości chcą was zbawid, przygarnąd ku sobie, dad wam niebo.
Zaufajcie Mi, odstąpcie od grzechu, od złego ducha, od jego czynów.
Zawródcie z drogi szerokiej, którą wam zły szatan-diabeł wskazuje i którą was wiedzie.
Każdy z was ma duszę daną przez Boga w Trójcy Jedynego, i dusza wasza będzie
odpowiadała przed Bogiem Sędzią Wiecznym Sprawiedliwym, którym jestem Ja; Jezus
Chrystus. Pokutujcie już dziś, módlcie się, przepraszajcie święty Majestat Boży. Amen.
Fragment z książki Zofii Nosko „Centuria”

SŁOWA SZATANA PODCZAS EGORCYZMÓW
Szatan-diabeł wyjąc straszliwie i na cały głos, tak wrzeszczy przez opętanych:
Aborcja...!!! Zabijanie niewiniątek (dzieci)...!!! To właśnie moje najpiękniejsze i
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najprzyjemniejsze odkrycie! Zabijanie niewinnych dzieci zamiast winnych i
zabójców z mafii! Dalej tak ryczy, posłuchajcie tylko:

Innym razem, kiedy egzorcysta wymawiał słowa Rytuału Rzymskiego "inimice
fidei, hostis generis umani, mortis adductor" (nieprzyjacielu rodzaju ludzkiego,
sprawco śmierci) diabeł taką oto metaforą wyraził nieodpartą chęd czynienia zła
dla samego zła: Wyje oszałamiająco i przeraźliwie;, "Auu… Auu… Tego właśnie
dnia, kiedy odeszliśmy od Niego (wielka bitwa na niebie - walka woli i rozumu),
powiedzieliśmy Mu: moc grzechu będzie naszym ołtarzem, na którym
będziemy składad w ofierze dusze twych przeklętych dzieci. Po tym ołtarzu
będzie spływad krew twoich przeklętych dzieci. Istnieje bóg (szalony i ohydny
Lucyfer) dla tych, którzy nienawidzą (własna matka dzieciobójczyni, lekarz-kat
morderca niewinnych i człowiek-pośrednik) i to właśnie on jest moim bogiem".
Fragment z publikacji „Niezamierzone wyznania złego ducha”

DZIECIOBÓJCZYNI NAJPODLEJSZY CZYN W ŚWIECIE
SŁOWA OREDZIA JEZUSA DO MIECZYSŁAWY KORDAS
 Panie Jezu - Czy to prawda, że dzieci zamordowane przez własne
wyrodne matki (dzieciobójczynie) przychodzą w momencie ich śmierci?
Pan Jezus: Tak, to jest prawda - na ten moment one bardzo czekają i te matki
widzą całe ich życie, jakie zaplanował dla nich Ojciec Mój. Ten moment jest
bardzo rozpaczliwy, ale i nadaremny żal. Moje serce pęka z bólu, gdy dzieci są
mordowane w łonie ich matek.

DZIECIOBÓJCZYNI
JEST TO NAJPODLEJSZY CZYN, JAKI CZŁOWIEK MÓGŁ WYMYŚLID.
W tym momencie rozpacz miesza się z żalem a najgorszy jest widok, gdy matki
nie chodziły do Spowiedzi świętej i nie żałowały swego czynu, bo te dzieci są
najbardziej pokrzywdzone i niekochane. One żyją i rosną ze Mną w Niebie do
tego momentu, do którego Mój Ojciec im zaplanował i dopiero, gdy kooczy się
ich Boży plan, gdy dorastają do wieku wyznaczonego przez Ojca Mego i
waszego, to już są pełnoprawnymi członkami Mego Niebiaoskiego świata i
wtedy nic nie pamiętają i żyją we wspólnocie niebiaoskiej wraz z innymi
duszami i tworzą jedną rodzinę. Te dzieci żyją wciąż ze swoimi Aniołami
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Stróżami i w Niebie też. Mają tę Łaskę, że mają swoich Aniołów Stróżów cały
czas. One żyją ze Mną w Niebie, bo za nie modlą się inni ludzie. Dużo jest ludzi
wynagradzających za grzechy tych matek. JEZUS MORDOWANY.”
Uwaga pani Mieczysławy Kordas: Ja to nazywam morderstwem dokonanym na
bezbronnych niewinnych ludziach. Mordercy niestety idą po śmierci do piekła.
NIE MOŻE BYD W NIEBIE OFIARA I JEJ MORDERCA.
Ponieważ z premedytacją mordują na nowo Boga, (BO W KAŻDYM POCZĘTYM
DZIECKU OBECNY JEST BÓG OJCIEC) to niech się palą i życzę im tym razem jak
najgorętszego ognia, bo czynią swoją haniebną powinnośd świadomi, że pójdą
do wiecznego piekła, bo wcześniej zabijali niewinnych mających wykształconą
w pełni duszę w chwili poczęcia. Natomiast pośrednicy, którzy do tego
haniebnego czynu namawiają – nie wiem gdzie pójdą, ale na pewno zostaną
bardzo sprawiedliwie potraktowani przez Boga; Sędziego Najsprawiedliwszego.
Pan Jezus mówił dalej:

DUSZA DZIECKA ISTNIEJE OD CHWILI POCZĘCIA
Jestem tak bardzo biczowany grzechami ohydnych morderców (lekarzy i matek)
zabijających swoich braci. Na Moim umęczonym ciele nie ma miejsca bez rany.

Fot. Na moim umęczonym ciele nie ma miejsca bez rany

CUDZOŁÓSTWO, PRZEKLEOSTWO, EUTANAZJA i najgorsze ZABIJANIE NIEMOWLĄT.

Przecież to Ja Bóg cierpię za każdym razem i to JA jestem zabijany i mordowany.
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CHRZCICIE DZIECI JUŻ W ŁONIE MATEK
 Pewna osoba pyta Jezusa poprzez Mieczysławę Kordas o „życie po życiu”;
po co chrzcid dzieci, skoro i tak idą wszystkie do Nieba? Po co w ogóle
chrzest, skoro i bez niego ludzie innej wiary idą do Nieba
Pan Jezus: „Niech się nie trwożą serca wasze. Wy czyocie, co do was należy i jak
pojmujecie. Szczegółów dowiecie się sie po Mojej stronie życia. Kochani Moi
wierni Apostołowie – nie zawsze musicie wiedzied Moje tajemnice.

POWIEDZIAŁEM: WY CHRZCICIE JE JUŻ W ŁONIE MATEK.
Dowiecie się wszystkiego, gdy będziecie po drugiej stronie waszej drogi. Wy
powinniście robid wszystko to, co już robicie. Chrzcijcie dzieci i ludzi w różnym
wieku z ufnością, że dobrze robicie a do Mnie należy zbawienie świata. U Mnie
święte prawa są proste: dzieci niewinne a mordowane i zabijane (matki
dzieciobójczynie, lekarzy morderców) są w Niebie a dlaczego, to nie wasza rzecz
DO WAS NALEŻY CHRZCID JE I CZYNID WSZYSTKO TO, CZEGO WAS NAUCZYŁEM.

CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO I OBOWIĄZEK, ABY
DOKONYWAD CHRZTU DZIECI NIENARODZONYCH.
Matka Boża: Chcę wzruszyd wasze ludzkie serca, abyście podjęli się wielkiej
modlitwy; chrztu dzieci nienarodzonych zabijanych codziennie. Wołam do was:
Pamiętajcie o dzieciach nienarodzonych.

Fot. Pomóż mi Człowieku przez CHRZEST wejśd do bram Nieba; gdy zabija mnie lekarz i matka moja
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Kara wisi nad tym światem za przyczyną wielu matek dzieciobójczyni, które
pozbawiły życia własne dzieci. (...) Te dzieci płaczą. Trzeba je ratowad. Te dzieci
czekają na wasze modlitwy, na waszą pomoc. Tych dzieci jest wiele milionów;
każdego dnia dokonuje się kilkanaście tysięcy tych zbrodniczych zabiegów przez
lekarzy; zabójców dzieci Wiecznego Boga! Pomóżcie mi ratowad te niewinne
bezbronne dzieci i ich matki!
PROSZĘ WAS LUDZIE, ABYŚCIE PRZYNAJMNIEJ RAZ W
TYGODNIU CHRZCILI TE DZIECI WODĄ ŚWIĘCONĄ.

CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH

Fot. Dziękuję Ci Człowieku za CHRZEST! Pamiętał będę zawsze o Tobie w Niebie Ojca Mego i Twego!

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 „Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją i czekają na Jego
Miłosierdzie, aby wybawił ich dusze i zachował przy życiu „ (Ps.33, 18-19)

WIERZĘ W BOGA OJCA.........

Wy, wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze się
martwe urodzicie. Wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i
jeszcze zabite będziecie; wszystkie, które urodzone zmarłyście bez Chrztu
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Świętego i jeszcze umrzecie- abyście otrzymały życie wieczne przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ja was, według imion, które Pan Bóg w Swej łaskawości wam da - chrzczę: W
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 „Tak mówi Pan Bóg: -- ”Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem i wezwałem cię po
imieniu – tyś Mój!„
 „Śpiewajcie Panu i sławcie Jego Imię. Każdego dnia głoście Jego
zbawienie i rozgłaszajcie cuda wśród wszystkich narodów” ( Ps.96,2-3).
 „Na wieki będę chwalił Łaski Pana i moimi ustami będę głosił Twą
wiernośd przez wszystkie pokolenia. Alleluja, Alleluja, Alleluja”.

OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święd się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje;

bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj; i odpuśd nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
ŚWIĘTA MARYJO, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę

śmierci naszej. Amen.
CHWAŁA OJCU, SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, jak było na początku teraz

zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa, przez Najświętsze
Serce Jezusa i Maryi dla otrzymania darów Ducha Świętego, dla ratowania dusz
i nienarodzonych dzieci. Drogi Zbawicielu, daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj
Twoją Krwią Przenajdroższą brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z
Tobą radowad się wieczną chwałą w Niebie i na wieki cześd Ci oddawad. Amen.
Przez Twoją dziewiczą czystośd, o Maryjo, ratuj dusze, które obrażają Twoje
Niepokalane Serce. Amen.

„Jezu, Maryjo, Józefie Święty – kocham Was bardzo i błagam Was byście
ochraniali życie nienarodzonego dziecięcia, które duchowo adoptowałem a
które jest w niebezpieczeostwie aborcji”.
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 „Powołał mnie Pan, już z łona matki, od jej wnętrzności wspomniał moje
imię...”--- Iz. 49.1
Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością oraz za świętym wstawiennictwem Świętego Józefa; człowieka
zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego
nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam/em, a które znajduje się
w niebezpieczeostwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłośd i odwagę, aby swoje
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam jemu przeznaczyłeś.

Tajemnica Radosna – Narodzenia Pana Jezusa.
Rozważanie tej tajemnicy:
„Najświętsza Maria Panna powiła Naszego Pana Jezusa Chrystusa w stajence
betlejemskiej i w żłóbku na sianie go położyła. Bóg - Człowiek przyszedł na świat
w warunkach na zdrowy ludzki rozum; urągających wszelkiej godności ludzkiej”.
Zbawiciel rodząc się w stajence betlejemskiej, daje siebie; jako skuteczne
lekarstwo na wszelkie ludzkie wady, ułomności oraz choroby, przeciwstawiając:
 Pysze - pokorę,
 Zamiłowaniu doczesności - ubóstwo,
 Zmysłowości - umartwienie.
Zbawiciel jest prawdziwym lekarzem, który zawsze przynosi kojący balsam na
rany duszy człowieka; ożywia go swoim przykładem i wyprowadza z największej
nędzy i jest zalążkiem Jego niezwykłej Miłosiernej Działalności w ludzkiej duszy.
Wielka radośd i wesele tryskają z groty betlejemskiej na cały ziemski świat. Oto
rozpoczyna się nowa era, zawiera się nowe Przymierze między Bogiem i ludźmi,
tworzy się nowe zupełnie życie Bosko-ludzkie. Odtąd Bóg będzie patrzed na
ludzi przez Chrystusa a ludzie będą się zwracad do Boga przez nowego
Pośrednika, który jest zarazem Bogiem i Człowiekiem. Tu już urzeczywistniają
się słowa Apostoła: „Dobry Bóg, bogaty w Miłosierdzie ożywił nas w Chrystusie"
Odmawiamy:
(1 x Ojcze nasz....) (10 x Zdrowaś Mario.....) (1 x Chwała Ojcu i Synowi......)
Zakoocz:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
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ZAKOŃCZENIE
Spójrzmy do historii gdzie Żydzi, kształtujący swoje poglądy w interesującej nas
kwestii; na świętych tekstach Starego Testamentu (m.in. Księdze Rodzaju,
Wyjścia, Sędziów, Izajasza) oraz apokryficznych księgach, które nie weszły do
kanonu Pisma Świętego (na przykład Księdze Henocha), również zdecydowanie
potępiali aborcję; czyli zabijanie niewinnych nienarodzonych. Żydowscy twórcy,
tacy jak ów Filon z Aleksandrii, zachęcali do otaczania szczególną troską dzieci
mające się dopiero narodzid. Natomiast historyk Józef Flawiusz w swoim dziele
„Przeciw Apionowi” tak opisywał zasady, którymi kierował się jego naród:
„Prawo nakazuje wychowywad wszystkie dzieci i zabrania kobietom poronienia
czy też innego sposobu uśmiercania płodu; kobieta, która okazałaby się tego
winna, uważana jest za dzieciobójczynię”. Embrion ludzki i płód były stawiane
na równi z dziedmi, które już przyszły na świat; czyli zgodnie z poglądami
semitów, miały takie same jak narodzeni prawo do życia w społeczeostwie.
Gdy pojawiło się chrześcijaostwo, ono też nie pozostało obojętne na problem
aborcji. W jednym z najstarszych dzieł chrześcijaoskich (z II wieku), będące
pewnego rodzaju kompendium nakazów i zakazów religii wyznawców Jezusa
Chrystusa, a noszącym tytuł „Didache”. Została w nim określona nauka
dwunastu apostołów. W niej to czytamy: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwodź
moich chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani
czarami, nie zabijaj dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierd już
po urodzeniu”. Czyn spędzania płodów został precyzyjnie nazwany –
chrześcijanie od początku aborcję uznawali za zabójstwo, a człowiek, który jej
dokonywał (lekarz, matka dzieciobójczyni i pośrednik), ich zdaniem, wkraczał na
drogę śmierci, skazując swoją ludzką duszę na potępienie w otchłani piekielnej.
Opinia wyrażona w „Didache” została powtórzona również w Liście Barnaby,
dziele w rzeczywistości anonimowego autora, powstałym na początku II wieku,
które mówi nam; że do największych ze zbrodni na świecie zostało zaliczone
trucicielstwo, a sprawców aborcji (lekarzy i matki dzieciobójczynie) określono
mianem ohydnych morderców niewinnych dzieci, niszczących Boże stworzenia.
Swoistego rodzaju podróż przez początki myśli ludzkiej na temat ochrony życia
ludzkiego i wartości człowieczeostwa, zawartego w dopiero formującej się w
łonie matki dla maleokiej a niewinnej istoty, warto zakooczyd parafrazą myśli
św. Bazylego Wielkiego:
„Wszelkie rozważania na temat, kiedy to ciało zyskuje duszę
ludzką, oraz rozróżnienia na embrion preanimowany i animowany,
są dyskusjami jałowymi mającymi jedynie uśpid wyrzuty sumienia”.
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