Kilka lat temu dostała się w moje ręce broszurka CHRZEST
NIENARODZONYCH

w

opracowaniu

(nie

żyjącego

już)

niepokalanowskiego kapłana i zakonnika o. Jerzego Wierdaka
(OFMConv). Osoba, która mi ją przekazała (śp. Stanisława R.) usunęła
z broszurki nazwisko autora, ponieważ doznała sama wiele przykrości z
powodu „opublikowania” jej.
Podczas przepisywania tej broszurki (z uwagi na bardzo słabą jakość
druku) prosiłem Miłosiernego Boga o ujawnienie imienia i nazwiska
zmarłego autora dla dobra i wiarygodności tego pięknie opracowanego
dzieła CHRZTU NIENARODZONYCH.
I rzeczywiście Stanisława R., która wcześniej usunęła nazwisko autora, nagle w „wigilię” imienin Śp.
o. Jerzego, 22.04.2002 r., bez wahania ujawniła mi je, zastrzegając by nie mówić skąd posiadam
broszurkę „CHRZEST NIENARODZONYCH”.
Śp. Stanisława R. odeszła do wieczności kilka lat temu. Wobec tego faktu uważam za stosowne
podzielić się tymi treściami. Pierwsza wznowiona publikacja miała miejsce 8.05.2002, w 42 rocznicę
mojego Chrztu św. Nawiązując do tego osobistego wydarzenia z radością dzielę się tym opracowaniem
obecnie, które posiada wiele pięknych i autentycznych świadectw dotyczących CHRZTU
NIENARODZONYCH. Opracowanie o. Jerzego Wierdaka „CHRZEST NIENARODZONYCH” ma już 29
lat i adresowane jest szczególnie do tych osób, które spożytkują tę wiedzę z wiarą zgodnie z wolą Pana
Jezusa. Niech ta cenna publikacja poszerzona o dwa zamieszczone dodatki przyczyni się do
uszczęśliwienia nienarodzonych niewiniątek.
Na pierwszej stronie okładki został zamieszczony obrazek, na którym zasmucony Pan Jezus, pełen
bólu modli się, trzymając w prawej dłoni abortowane dziecko.
To wymowne, „cudowne zdjęcie” według załączonego opisu, wykonał anonimowy fotograf w
Medjugorje (maj 1995). Ponadto napis na odwrocie otrzymanej fotografii zawiera taką treść:
„Pan Jezus ostrzega nas: Patrzycie bardzo wysoko, a co wy czynicie z Moimi dziećmi na ziemi. Jeśli się
nie opamiętacie, to czego wy możecie się spodziewać”
„Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu jest śmierć ludzi, którzy
się nie narodzili. Poczętych i nienarodzonych, i nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę
straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji.
Kard. Karol Wojtyła,
Kraków 10.03.1974 r.”
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