Duchowa Adopcja dziecka poczętego
W Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu - 24 marca 2019 Podczas Mszy św. o godz 6:15
rano, 10:30 , 1:30 po południu oraz 5:00 po południu.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – w poniedziałek 25 marca 2019 roku
podczas Mszy Św. o godzinie 7:30 rano.
Dar Życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi. Duchowa Adopcja jest
zaproszeniem do współpracy z Bogiem w obronie życia. Dlatego zachęcamy wszystkich wiernych,
aby podjąć to piękne dzieło miłości.
Do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej Parafii podczas nabożeństw w języku polskim
przystapiło 200 osób, które codziennie przez 9 miesięcy będą modlić za poczęte dziecko w łonie
matki.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone to odpowiedź na
wezwanie Matki Bożej w objawieniach fatimskich, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy,
które ranią Jej Niepokalane Serce.
Jakie są owoce Duchowej Adopcji? Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże
Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty
dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter,
walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do

postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i
pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych
praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w
rodzinie. Odpowiedzi na najczesciej stawiane pytania dotyczace duchowej adopcji.
1. Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa
dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różaćcowej – radosnej,
bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą byc na przyklad: częsta Spowiedź i Komunia Świeta,
adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z
nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?Tak.
Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
4. Jak zrodziła sie duchowa adopcja?Powstala po objawieniach w Fatimie, stąjac sie
odpowiedzią na wezwanie Matki Boęej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za
grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do
Polski. Pierwszy osrodek duchowej adopcji powstal w kosciele OO Paulinów w Warszawie. Stąd
rozprzestrzenia sie na cały kraj i poza jego granice.
5. Jakie są owoce duchowej adopcji?Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże
Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty
dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym ksztalłowac charakter,
walczyc z egoizmem, odkrywac radosc odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniajac do
postrzegania milosci i seksu oczyma Boga. Uczac systematycznej modlitwy i pozytywnego
dzialania poglebia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Moze sie stac czynnikiem
odrodzenia wspólnej modlitwy i milosci w rodzinie.
6. Kto moze podejmowac duchowa adopcje.Kazdy – osoby swieckie, konsekrowane,
mezczyzni, kobiety, ludzie w kazdym wieku. Jedynie dzieci podejmuja ja pod opieka rodziców.
7. Ile razy mozna podjac duchowa adopcje?Mozna podejmowac ja wielokrotnie, pod
warunkiem wypelnienia poprzednich zobowiazan.
8. Czy trzeba za kazdym razem skladac przyrzeczenia?
Tak.
9. Czy mozna adoptowac wiecej niz jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
10. Czy wiemy jakiej narodowosci bedzie dziecko?
Nie wiemy. Imie dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skad pewnosc, ze Bóg wyslucha mojej modlitwy?
Nasza pewnosc opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Milosierdzie Boze. Bóg jest
Dawca Zycia i Jego wola jest, by kazde poczete dziecko zylo i bylo otoczone miloscia rodziców.
12. Czy jest grzechem, jezeli danego dnia zapomni sie odmówic modlitwe?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest swiadome i dobrowolne zlekcewazenie
skladanego Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa sie duchowa adopcje, gdy zaniedbalo sie modlitwe przez dluzszy
czas?
Dluga przerwa (miesiac, dwa) przerywa duchowa adopcje. Nalezy wtedy ponowic przyrzeczenie i
starac sie je dotrzymac. W wypadku krótkiej przerwy nalezy duchowa adopcje kontynuowac,
przedluzajac modlitwe o opuszczone dni.
14. Czy duchowa adopcje moga podejmowac osoby zyjace w zwiazkach
niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
15. Czy wazna jest duchowa adopcja podjeta przez radio?
Tak.
16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji musza byc skladane w formie uroczystej,
wylacznie w kosciele w obecnosci kaplana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia byly przeprowadzane uroczyscie, chociaz mozna je zlozyc takze
prywatnie.
17. Czy duchowa adopcje moga podejmowac osoby, które nie uczestniczyly w
przygotowaniach – chore, niepelnosprawne, w sedziwym wieku?
Tak. Moga podejmowac prywatnie.
18. W jaki sposób mozna zlozyc przyrzeczenia prywatnie?
Odczytac formule przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyzem lub obrazem) i od tego momentu przez
kolejnych dziewiec miesiecy odmawiac jedna dowolnie wybrana tajemnice rózanca oraz
modlitwe w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamietania dobrze jest zapisac date rozpoczecia i
zakonczenia modlitwy.

TREŚĆ PRZYRZECZENIA:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie
nienarodzonych, ja (N.N.), postanawiam mocno i przyrzekam,
ze od dnia (…) biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się
o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna tajemnica Różańca;
– modlitwa, która dziś po raz pierwszy odmówię;
– ewentualne dobrowolne postanowienie(a):
……………………………”

