Parafia pw. WNMP w Bobolicach
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2010

NA NOWO RUSZYŁO DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem w ostatni dzień rekolekcji, ponad 30 osób z naszej
parafii włączyło się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas Mszy świętej o godz. 9.00 złożyli oni
deklaracje i trzymając w dłoniach zapalone świece wypowiedzieli słowa ślubowania, a także specjalną
odmawianą codziennie modlitwę. Poniżej opisujemy, na czym polega Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
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Duchowa adopcjapowstała

po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej d

Pierwszy ośrodek adpocji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie.

Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodzic

Jeśli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni, adopcję o ten czas należy przedłużyć. Jeśli nie odmaw

e postanowienia to np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego
Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc
potrzebującym, dodatkowe modlitwy itp.
Nie należy przedsiębrać postanowień, których realizacja może okazać się nierealna.
Duchową adopcję może podejmować każdy z wyjątkiem dzieci, które mogą to czynić tylko
pod opieką i kierunkiem rodziców.
W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim
jest adoptowane przez nas dziecko, choc w Niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak
Bóg wybiera płec, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy
potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i chęci. Po
zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się
tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

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"."Najswiętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie
nienarodzonych, ja (N.N.), postanawiam mocno i przyrzekam,
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ze od dnia (...) biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez dziewieć 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):
................................."
Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, ktora urodziła Cię z miłością oraz za
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Toba po
urodzeniu, prosze Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego
rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen. Po wypełnieniu tych postanowien, po dziewięciu miesiącach,
możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego
człowieka.
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