
 

Dzień świętości życia !!! 
Co to jest duchowa adopcja?  

 Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 

Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, 

pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa 

dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą 

modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę 

Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 

adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. 

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby 

adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę 

Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. 



Czym jest Duchowa Adopcja? 

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 

Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po 

urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale 

adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. 

Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka 

wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres 

wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza 

przyrzeczenie, które je utwierdza. 

Do kogo jest adresowana strona o Duchowej Adopcji?  

Ogólnie rzecz biorąc, strona jest adresowana do ludzi młodych, którzy są potencjalnymi "współtwórcami" ludzkiej populacji, 

adresowana jest do osób wchodzących w związki małżeńskie i dla młodych małżeństw, do pracowników położnictwa, do osób, 

które popełniły aborcję (do aborcji namawiały, lub przymuszały), do kleryków seminariów duchownych i księży, do 

potencjalnych i praktykujących animatorów Duchowej Adopcji, do członków przyparafialnych ruchów oraz poradni 

przedmałżeńskich i rodzinnych, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary. 



Jakie jest przeznaczenie tej witryny i jakie płyną korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji? 

Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru 

popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza 

i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. 

Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w 

niej uczestniczyły, Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa 

udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego). 

Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w 

rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie 

zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu. 

Duchowa Adopcja dziecka poczętego 

 



Modlitwa codzienna 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, 

Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 

wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 

zawierzenia, który opiekował się Tobą po 

narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie 

narodzonego dziecka, które duchowo 

adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 

przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie 

w tym dniu wszyscy chętni mogą dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega na podjęciu przez 9 miesięcy modlitwy za 

dziecko poczęte, ale zagrożone zabiciem w łonie matki. Z tyłu kościoła przy kartkach z intencjami leżą kartki Duchowej Adopcji. 

Wszystkich, którzy pragną podjąć to dzieło zapraszam jutro na Mszę św. wieczorną. Swoje zobowiązanie jutro będzie można 

złożyć do koszyczka, który też będzie stał z tyłu kościoła. Bardzo zachęcam do tego wielce szlachetnego dzieła. 



Również w poniedziałek po Mszy św. poświęcimy w naszej parafii Grób Dziecka Utraconego. Jak było już tłumaczone, to pomnik 

dla tych wszystkich dzieci, którym nie było dane się urodzić. Wielu Rodziców przeżyło dramat samoistnego poronienia. Ten 

pomnik jest jednocześnie prawdziwym grobem, do którego będzie można składać urny z ciałami tych całkiem maleńkich 

nienarodzonych dzieci. Na tym grobie wszyscy Rodzice, którzy utracili 

nienarodzone dziecko, mogą zapalać znicze, czy postawić kwiat. 

Pomnik znajduje się w sektorze dziecięcym naszego cmentarza. W 

poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która 

obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie w tym dniu 

wszyscy chętni mogą dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Polega na podjęciu przez 9 miesięcy modlitwy za dziecko poczęte, ale 

zagrożone zabiciem w łonie matki. Z tyłu kościoła przy kartkach z 

intencjami leżą kartki Duchowej Adopcji. Wszystkich, którzy pragną podjąć to dzieło zapraszam jutro na Mszę św. wieczorną. 

Swoje zobowiązanie jutro będzie można złożyć do koszyczka, który też będzie stał z tyłu kościoła. Bardzo zachęcam do tego 

wielce szlachetnego dzieła. 

 

 


