ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA
1 . Kto może podjąć duchową adopcję? Każdy - osoby świeckie, duchowne,

mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku, nawet dzieci, lecz pod opieką
rodziców. Nie jest tu przeszkodą życie w związku niesakramentalnym, bycie
rozwiedzionym, czy popełnienie ciężkiego przestępstwa.
2. Czy można podejmować adopcję bez dodatkowych postanowień? Tak.
Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je
podejmują.
3. 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 kształtować charakter, walczyć z egoizmem,
odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania
miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego
działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać
czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
4. Ile razy można podjąć duchową adopcję? Można podejmować ją
wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
5. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? Tak.
6. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Duchowa adopcja
dotyczy jednego dziecka.
7. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko? Nie wiemy. Imię dziecka
zna jedynie Bóg.
8. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? Naszą pewność
opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest
Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone
miłością rodziców.

9. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne
zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

1 0. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez
dłuższy czas? Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję.
Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku
krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o
opuszczone dni .

DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO

"I kto by przyjął jedno
takie dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje"

(Mt 18,5)

TY TAKŻE
MOŻESZ URATOWAĆ
ŻYCIE DZIECKA!

MOŻESZ PODJĄĆ :

Wiele młodych kobiet znalazło się
w trudnej sytuacji:„ Jestem w ciąży
ale nie jestem gotowa aby mieć
dziecko,
co
mam
robić?”.

Przyczyny takie jak: brak środków
materialnych, niedojrzałość do
podjęcia trudów macierzyństwa,
brak zrozumienia i oparcia w
najbliższych, lansowany „wolny” styl życia czy wizja odniesienia
sukcesu zawodowego powodują, że młoda matka staje przed
dramatycznym wyborem: Może usunąć ciąże? Dramat ten przede
wszystkim dotyczy poczętego lecz jeszcze nie narodzonego
dziecka, którego życie, zdrowie, przyszłość wisi na włosku. Jest to
także dramat matki, która atakowana opiniami iż poczęte dziecko
nie jest człowiekiem lecz grupą komórek, nie jest świadoma
olbrzymiego cierpienia psychicznego jakie ją czeka, gdy przerwie
ciąże.
Każdy chrześcijanin, jeśli tylko chce, może przyjść z pomocą
młodym rodzicom i ich zagrożonym dzieciom.

JEZUS rzekł:

„Wszystko
co uczyniliście
jednemu z tych
braci moich
najmniejszych,
Mnieście
uczynili"

DUCHOWĄ
ADOPCJĘ
DZIECKA
POCZĘTEGO
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:

- j ednej dowolnej tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10

Zdrowaś Maryjo)
- specjalnej modlitwy:
„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.”

Do modlitwy, którą ogarniamy dziecko i jego rodziców, prosząc
Boga nie tylko o jego szczęśliwe narodzenie, ale i prawe
wychowanie i życie po urodzeniu, można dołączyć dowolnie
wybrane dodatkowe postanowienia (dodatkowa dobrowolna
modlitwa, post, zyskanie odpustu, walka z nałogiem, Komunia i
Msza św, pomoc bliźniemu itp.)

