Duchowa Adopcja i Chrzest dzieci nienarodzonych
Duchowa Adopcja i Chrzest dzieci nienarodzonych jest:
* modlitwą w obronie poczętego życia
* Osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
* Pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
* Chrztu dzieci nienarodzonych a zabitych podczas aborcji.
Najpierw trzeba wzbudzić akt wiary:
Wierzę w Boga Ojca Wszechwiecznego Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa syna Jego Jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim
Piłatem, ukrzyżowany i pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwywstał, zstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty
Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała odnowienie, żywot wieczny. Amen.
1-sza modlitwa
Święta Boża Rodzicielko nasza Matko i Królowo. Przyrzekam Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek
betlejemski, że staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego życia
poczętego, dziecięcia nienarodzonego, równie mężnie jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu,
płacąc obficie własną krwią. Wspomagaj nas Matko Miłosierdzia abyśmy za przyczyną Krwi Przenajświętszej, oczyszczali dusze dzieci nienarodzonych, nieochrzczonych i nadawali im imiona aby te duszyczki
włączone były do Rodziny Chrześcijańskiej Twojego Syna.
Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki, która urodziła Cię z Miłości Ojca Niebieskiego błogosław nam w tej modlitwie, abyśmy przez Twoją Krew i Cierpienie, oczyścili Dusze dziatek nienarodzonych i racz przyjąć je do Twojego Królestwa.
Ojcze Nasz, który jesteś w Niebie - uświęcaj naszą modlitwę Chrztu Twoim Miłosierdziem, aby dusze
dzieci nieochrzczonych zostały oczyszczone przez zasługi Przenajświętszej Krwi Twego Syna Jezusa
Chrystusa i przyjęte do naszej Wielkiej Rodziny Chrześcijańskiej.
Wahadłując wahadłem “Darem Ojca” odmawiamy dziesiątek różańca;
10 X Bądź pozdrowiona Mario, Matko Boga i nasza Matko za Twoim wstawiennictwem prosimy Cię
o oczyszczenie Łaską i Mocą Miłosierdzia Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, wszystkie
dzieci nienarodzone i nieochrzczone, aby dostąpiły włączenia w Królestwo Twoje i Twojego Syna.
Robimy błogosławieństwo Krzyżem na cztery strony świata, skrapiając jednocześnie wodą święconą i
mówiąc:

Wy wszyscy, którzy w ciągu tego dnia i nocy nieżywi się urodziliście, abyście przez Jezusa
Chrystusa do życia doszli; Chrzczę was wszystkie dusze które przybyliście - imionami Wszystkich polskich Świętych w Błogosławieństwie Ojca Syna i Ducha Świętego i przyłączam was do
Rodziny Chrześcijańskiej.
Amen.

