
 

 

 

 „Gdy już dokona się nieludzki czyn ABORCJI, a przyjdzie czas refleksji i zrozumienia co się tak naprawdę stało w świecie tym 
rzeczywistym tu i teraz oraz świecie duchowym tam i tu , to należy działać z wielką precyzją i uważnością. Każde poczęte dziecko ma 
duszę ,ciało, psychikę, sumienie , tchnienie życia i wszystko odczuwa oraz doświadcza naszych czynów , choć gdy w pierwszych 
godzinach, dniach życia w łonie matki jeszcze go nikt nie widzi ...poza Jedynym Bogiem Ojcem Stwórcą”. 

Każda dusza, każdy człowiek , którym jest także dziecko , nawet to od pierwszych chwil poczęcia w jej łonie,  zasługuje na szacunek, 

ponieważ jest DAREM ŻYCIA od  JEDYNEGO BOGA OJCA STWÓRCY  dla siebie samego i  nas samych, abyśmy wspólnie mogli  wzrastad 

duchowo.  Każdy  nasz czyn przynosi za sobą odpowiedzialnośd nie tylko moralną, fizyczną, emocjonalną, ale  przede wszystkim 

duchową. Nikt z istot ludzkich nie ma prawa zbijad , gdyż nie tworzy życia, ani duszy  i  nie ma mocy dad tchnienia istnienia i stworzyd 

człowieka. Decyzję o  życiu  lub śmierci  każdego istnienia duchowego i podejmuje tylko  Sprawiedliwy Nieomylny  Jedyny Bóg Ojciec 

Stwórca, który zna każdą duszę i  jej  potrzeby  do  wzrostu  duchowego  we wcieleniu  ludzkim jak i  w bezcielesnej formie.  To On 

daje jej życie, formę (np. ciało), zadania , talenty, wiedzę i wyznacza  właściwą chwile i okoliczności śmierci. Dokonując aborcji lub 

namawiając do niej wkracza się w wyroki Jedynego Boga Ojca Stwórcy tj. podejmuje się sprzeciw życiu wg. JEGO ŚWIĘTEJ WOLI 

rozrywając swoją własną duszę, a tym  samym  uwalniając jej  fragmenty  na  pokarm  dla złych duchów (sprawców podszeptów  

dokonania aborcji) przedłużając i wzmacniając im egzystencję. Samemu zaś, skazuje się siebie na  niższe kręgi  egzystencji po własnej 

śmierci, w celu odbudowania oderwanych fragmentów swojej duszy, a następnie  wkracza się do pętli reinkarnacji tj. powrotu do  

punktu rozwoju , w którym został przerwany proces wzrostu duchowego  w tym przypadku przez aborcję.  Jeśli  aborcję się powtarza 

wielokrotnie upadek duszy jest głębszy, a zapętlenie jest zwielokrotnione, chyba że podejmie się jeszcze za życia ostatni RYT Odnowy , 

przez który jest ratunek dla dusz dzieci abortowanych,  dla dusz ludzi, którzy  podżegali do aborcji, ją wykonywali i  kobiet, które 

dobrowolnie poddały się usunięciu dziecka (płodu ) ze swojego łona.  

RYT  ODNOWY przebiega w kilku fazach i uwalnia dusze dzieci abortowanych, a oczyszcza dusze winowajców: 

FAZA I  - PRZYGOTOWANIE DUCHOWE 

1. Zrozumienie sensu życia ziemskiego i duchowego oraz jego ważności jak i  celowości 

2. Zaakceptowanie faktu ciąży  

3. Przyjęcie abortowanego (niechcianego, odrzuconego) dziecka (płodu) tj. uznanie go jako własnego dziecka  

4. Prośba o wybaczenie aborcji skierowana do Jedynego Boga Ojca Stwórcy i uznanie przed Nim swojego czynu za nieludzki  

5. Przebaczenie sobie samemu i zrozumienie poziomu swojego rozwoju duchowego i emocjonalnego oraz mentalnego w chwili  

dokonywania aborcji i obecnie przez  przejście na wyższy poziom duchowy i uczuciowy podejmując RYT ODNOWY 

FAZA II – PRZYGOTOWANIE DO CEREMONII POGRZEBOWEJ 

6. Jeśli jest to możliwe odszukanie ciała dziecka abortowanego i przygotowanie go do ceremonii pogrzebowej. 

7. Nadanie imienia dziecku.  

8. Chrzest dziecka, jeśli wiara matki lub osób dokonujących Rytu Odnowy  taki sakrament uznaje. (CHRZEST NIENIARODZONYCH) 

FAZA III – CEREMONIA POGRZEBOWA – ODPROWADZENIE DUSZY DZIECKA 

9. Odprowadzenie duszy i ciała „na wieczny spoczynek” = Pochowanie zwłok dziecka w ceremonii pogrzebowej zgodnie z 

wyznawaną wiarą i tradycją (Dla Chrześcijan konieczna Masza św. pogrzebowa). W przypadku, gdy odnalezienie ciała dziecka 

jest niemożliwe, pozostaje odprawienie samej ceremonii pogrzebowej bez ciała. 

FAZA IV – ZADOŚDUCZYNIENIE JEDYNEMU BOGU OJCU STWÓRCY I POMOC BLIŻNIM – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 

10. Przyjęcie zadośduczynienia duchowego  = duchowa adopcja nienarodzonego  (zagrożonego aborcją )jeszcze dziecka 

wiadomemu tylko Jedynemu Bogu Ojcu Stwórcy  tj.  codzienna modlitwa przez czas ciąży  (9 miesięcy) za zdrowie i szczęśliwy 

poród dziecka zagrożonego. 

11.  

 



 

 

PROŚBA O WYBACZENIE                                                                               

DOKONANIA  LUB/I  NAMAWIANIA DO ABORCJI 

 

+W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ JEDYNY  Boże Ojcze Stwórco mój , wszystkich i wszystkiego, znasz mnie 

lepiej niż ja sam siebie. Wejrzyj na mnie i racz z łaskawości Swojej 

ulitować się nad moim brakiem miłości, miłosierdzia, mądrości , 

roztropności  i ufności do Ciebie. Przychodzę właśnie w tym trudnym, ale 

jakże cudownym momencie , mając nadzieję, że uzdrowisz moje serce, 

duszę ,umysł i psychikę z obciążeń wykonania wyroku śmierci na dziecku 

jeszcze nienarodzonym, a poczętym za Twoim przyzwoleniem. W tamtej 

chwili,  stawiając się przeciw Twojej Miłości, dokonałem  za Ciebie wyboru 

czasu i okoliczności śmierci dla tego nienarodzonego dziecka , mającego 

prawo do życia.    

Przepraszam Cię mój Jedyny Boże Ojcze Stwórco za wtrącanie się w Twoją 

Bożą Świętą Wolę, której do tej pory nie rozumiałem, od tej chwili 

całkowicie się jej poddaje  i zawierzam całe moje życie.  Pozwól by łaska 

uzdrowienia  Twojego Miłosiernego Syna Jezusa Chrystusa spływając na 

mnie obmyła moją duszę ze wszystkich moich nieprawości dając mi miłość 

do bliźnich, mądrość  i  roztropność w czynach, a ufność do Ciebie.  

                              

 Od tej chwili zawierzam duszę, ciało i umysł Tobie, mój Boże Ojcze 

Stwórco, oddając się całkowicie, aby zgodnie z Twoją Świętą Wolą jak 

najlepiej przez Miłosierdzie Jezusa Chrystusa służyć bliźnim.  

Amen+ 

 

 

 

 



 
 

 

CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH  

 

+W 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 ……. x  1 

+Wy, wszystkie, które 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 Świętego , abyście otrzymały życie wieczne przez Jezusa Chrystusa , Pana naszego. Amen +  

Kropiąc wodą święconą we wszystkich kierunkach CZYNIĄC ZA KAŻDYM RAZEM KROPIDŁEM ZNAK 

KRZYŻA, odmawiamy:  Ja was, według imion, które wam Pan Bóg w Swej łaskawości udzieli (można 

podać samemu kilka imion) chrzczę :  

+W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.+ 

Ojcze Nasz….. x 1  

Zdrowaś Maryjo …. x 1 

Chwała Ojcu ….. x 1 

„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  moim ustami będę śpiewać  

Alleluja, Alleluja, Alleluja”.  

Modlitwa:  

+Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa , przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi 

w intencji otrzymania darów  Ducha   Świętego, dla ratowania grzeszników zagrożonych wiecznym 

potępieniem i nienarodzonych dzieci. Drogi Zbawicielu , daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj Twoją 

Krwią brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z Tobą radować się wieczną chwałą w Niebie i na 

wieki część Ci oddawać. Amen+  

+Przez Twoją Dziewiczą czystość, o Maryjo, ratuj dusze, które obrażają Twoje Niepokalane Serce.    

Amen+ 

 

 

 

 

 



 

 

 

CODZIENNA MODLITWA 

DUCHOWEJ  ADOPCJI  DZIECI  ZAGROŻONYCH ABORCJĄ 

 

+W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu , za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która 

urodziła Cię z miłością  oraz za wstawiennictwem św. Józefa , 

Twojego ziemskiego opiekuna – proszę Cię o szczególną troskę        

i łaskę życia dla dziecka jeszcze nienarodzonego, a Tobie i Bogu 

Ojcu wiadomego,  które duchowo adoptowałem z powodu 

zagrożenia jego istnienia. 

 Proszę , daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę , aby 

pozostawili swoje dziecko przy życiu , które Ty sam je 

wyznaczyłeś. Niech Twoja łaska miłości i zdrowia otoczy tę 

rodzinę tak, aby odczuwali radość i szczęście dzięki temu 

dziecku, szczególnie od chwili jego narodzin. 

        

Amen.+ 

 

 

 

 

 

 

 


