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Duchowa Adopcja bez
wychodzenia z domu

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to dzień, w którym wiele osób
podejmuje się modlitwy w intencji poczętego życia. Ze względu na stan
epidemii nie będzie składania publicznych, uroczystych aktów Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, ale można ją podjąć we własnym mieszkaniu.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą,
polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam
poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na
odmawianiu każdego dnia jednej dziesiątki Różańca z rozważaniem tajemnicy
życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy w intencji tego
dziecka.
Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia. Zwykle
dokonuje się to w uroczysty sposób w kościele. Ale zobowiązania do

modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki można
dokonać we własnym domu, przed krzyżem czy obrazem świętym.
- Wiele spraw formalizujemy, także po to, by nadać wydarzeniu odpowiednią
rangę. Stąd też obrzęd Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w kościele, stąd
też nasze przyrzeczenia składane publicznie wobec całej wspólnoty,
podpisywanie deklaracji. Ale to nadal pozostaje nasze, indywidualne
zobowiązanie wobec Pana Boga, któremu obiecujemy zatroszczyć się
duchowo o zagrożone życie. Możemy się go podjąć w domu, choć warto
nadać mu także zewnętrznie wymiar uroczysty: stać lub uklęknąć przed
krzyżem, wygłosić rotę przyrzeczenia wobec domowników. Może właśnie
teraz, kiedy na czas epidemii miejscem celebracji jest nasz dom, nasza
rodzina, warto zaprosić do wspólnej modlitwy w intencji życia naszych
bliskich? - zachęca ks. Łukasz Gąsiorowski, dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie.
Można także swoje przyrzeczenia złożyć w trakcie Mszy św. transmitowanej
w TV. Pomocą może być również aplikacja stworzona przez Fundację
Małych Stópek. „Adoptuj Życie”, która pełni funkcję mobilnego asystenta
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to idealne rozwiązanie, które w
dowolnym miejscu i czasie pozwala nam podjąć się duchowej adopcji dziecka
poczętego. Aplikacja jest prosta w obsłudze, towarzyszy tym, którzy są w
trakcie duchowej adopcji oraz tym, którzy dopiero zaczynają.
Świadectwo
W miesiącu wrześniu 2007 r. do Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego na Jasnej Górze, zgłosiła się młoda dziewczyna i złożyła
następujące świadectwo: „Parę miesięcy temu, przyjechałam na Jasną Górę –
do Matki Bożej, aby szukać pomocy, ratunku dla mojej mamy. Modliłam się
w Kaplicy Cudownej Ikony, a następnie przeszłam do Bazyliki i przystąpiłam
do spowiedzi. W trakcie spowiedzi wyznałam księdzu, że jestem w tym
świętym miejscu, aby ratować moją mamę. Mama liczy obecnie 70 lat. Kiedy
była młodą kobietą, dokonała aborcji swojego dziecka. Od jakiegoś czasu
bardzo cierpi i fizycznie i duchowo. Wiele razy prosiłam mamę, aby udała się
do lekarza. Zawsze była odpowiedź negatywna. Cierpiała ona i cierpiałam ja.
W końcu postanowiłam przyjechać na Jasną Górę do Matki wszystkich matek
i u Niej szukać pomocy. Na te moje słowa, wyznane przez łzy – spowiednik
powiedział, że na Jasnej Górze jest Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego i że powinnam tam pójść i podjąć modlitwę w obronie dziecka

zagrożonego zabiciem w łonie matki – jako ekspiacja za grzech aborcji mojej
mamy. Przyszłam do Ośrodka i podjęłam tę modlitwę, wpisałam się też do
Jasnogórskiej Księgi Obrońców Życia. Osoba tam pracująca powiedziała mi,
abym zaufała Panu Bogu, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. On jest
Ojcem Miłości i Miłosierdzia, a każdy człowiek jest Jego umiłowanym
dzieckiem. Wyjeżdżałam z Jasnej Góry z nadzieją w sercu. Od tamtego czasu
minęło kilka miesięcy. Dzisiaj przyjeżdżam ponownie na Jasną Górę z
wielkim dziękczynieniem dla Pana Boga, dla Maryi i dla wszystkich, którzy
pomogli mi uratować moją mamę. Mama podjęła leczenie, wybaczyła sobie
grzech aborcji. Jest osobą pełną nadziei, wiary i miłości. Pragnę wyznać, że to
dobro, które przyszło do mojego domu, do mojej rodziny, zawdzięczam Panu
Bogu – przez Jego dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tak
maleńkie Dzieło, na które dziennie potrzeba zaledwie 5 minut, a takie owoce.
Dziękuję Ci Panie Boże, za Twoją nieustanną i bezgraniczną miłość wobec
człowieka”.
(Źródła: wiara.pl, duchowaadopcja.pl )

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA MARZEC
1. We wtorki zapraszamy na Mszę Św. i po niej na nabożeństwa do Bożego
Miłosierdzia.
2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiać będziemy we wszystkie piątki
Wielkiego Postu o godz. 17.30. Zwyczajem Parafii, w trakcie tego
nabożeństwa, modlić się będziemy za zmarłych. Karty, na których
można wypisać naszych bliskich, znajdują się na końcu Kościoła.
3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na Nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu, o godz. 9.15
4. W tym roku „Jałmużna Wielkopostna” naszej Parafii przeznaczona
zostanie na budowę „Studni św. Józefa” na północy Togo. Projekt ten
zostanie zrealizowany przez o. Marka Pogorzelskiego, SVD. Jałmużnę
można składać do skarbony przy wyjściu z Kościoła.
5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w dniach od 11-14
marca 2021. Poprowadzi je o. Mariusz Góryjowski, SVD.
Plan Rekolekcji jest następujący:
CZWARTEK
16:00 – Spowiedź
17:30 – Adoracja NS
18:00 – Msza Św. z nauką ogólną

19:30 – Piotrowiec – Msza Św. z nauką ogólną
PIĄTEK
16:00 – Spowiedź
17:30 – Droga Krzyżowa
18:00 – Msza Św. z nauką ogólną
19:00 – Łajsy – Droga Krzyżowa
19:30 – Łajsy – Msza Św. z nauką ogólną
SOBOTA
10:00 – Msza Św. z nauką dla chorych
17:30 – Adoracja NS
18:00 – Msza Św. z nauką ogólną
Po Mszy Św. nauka stanowa dla żyjących w związkach
niesakramentalnych
(spowiedź, 30 min przed Mszą Św.)
NIEDZIELA
7:30 - Msza Św. z nauką ogólną
10:00 - Msza Św. z nauką ogólną
12:00 - Msza Św. z nauką ogólną
18:00 - Msza Św. z nauką ogólną
(spowiedź, 30 min przed Mszą Św.)
6. 27 marca 2021 w naszym Kościele, odbędzie się czuwanie nocne,
przygotowane przez Wolontariuszy Misyjnych Czuwań w Pieniężnie.
Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.
7. W ostatnią niedzielę marca obchodzimy Niedzielę Palmową. Na każdej
Mszy Św. poświęcenie palm i czytanie Męki Pańskiej. Chętnych do
czytania Ewangelii na role, zapraszamy do kancelarii parafialnej lub
zakrystii.
8. Zachęcamy do przeżywania Wielkiego Postu w duchu Pokuty Rodzin
NINIWA na stronie parafialnej naszej parafii.

WITAMY W NASZEJ PARAFII

 Mateusz Kochanowski, chrzest: 28.02.2021 r.

W LUTYM ODESZLI DO PANA
 Halina Maria Ławrukajtis, zm. 12.02.2021 r.
 Blandyna Bednarczyk, zm. 15.02.2021 r.
 Władysław Ławrukajtis, zm. 22.02.2021 r.

 Elżbieta Serdakowska, zm. 22.03.2021 r.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną
głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

INTENCJE MSZALNE
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Poniedziałek, 1.03.2021
1. W intencji Julii z okazji 8. urodzin, o zdrowie, opiekę Matki
Najświętszej i Boże błogosławieństwo
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty
Wtorek, 2.03.2021
1. Za + Bogusława Siekierskiego w 30 dni po śmierci
2. W intencji Katarzyny, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
Środa, 3.03.2021
1. Za ++ Antoniego Kalinowskiego w 39. rocznicę śmierci i Annę w 30
dni po śmierci
2. Za + Wandę Ewę Kluk w 10. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców: Jana i
Albinę Socha
Czwartek, 4.03.2021
1. O zdrowie dla siostry i jej rodziny
2. Za ++ Kazimierza Noszczaka w dniu imienin, Janinę Noszczak i
Jarosława Jaroszewicza
Piątek, 5.03.2021
1. Za + Mieczysława Noszczaka w 30. dzień po pogrzebie
2. (Intencja zarezerwowana)
Sobota, 6.03.2021
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1. Za + Jerzego Szecherew
2. Za + Józefa Ostrowskiego na 30. dzień po pogrzebie
III Niedziela Wielkiego Postu, 7.03.2021
Za + Pawła Puławskiego z okazji imienin
Za ++ Aleksandra Szalkę i Halinę Bugowską
W intencji Sebastiana z okazji urodzin, o zdrowie, opiekę Matki
Najświętszej i Boże błogosławieństwo
Za + Jana Pilucika w 14. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 8.03.2021
1. W intencji Przemysława Banaszaka z okazji urodzin, o zdrowie, opiekę
Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo
2. Za ++ Stanisława Zgłowickiego w 13. rocznicę śmierci oraz Mariannę
Kluczek w 5. rocznicę śmierci i ++ z tych rodzin
Wtorek, 9.03.2021
Za ++ Aleksandra i Leokadię Popowicz i zmarłych synów
Środa, 10.03.2021
1. Za + Mieczysława Noszczaka
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Julii, jej
męża i jej dziecka
Czwartek, 11.03.2021
Za Wiesławę, o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia oraz opiekę
NMP
Piątek, 12.03.2021
1. W intencji Julii z okazji 3. urodzin, o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę NMP
2. (Intencja zarezerwowana)
Sobota, 13.03.2021
Za + Krystynę Ruszczyńską
IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021
Za ++ Halinę Bugowską i Aleksandra Szalkę
W intencji Krystyny z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo oraz
opiekę NMP
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP w rocznicę ślubu dla
Marii i Stanisława
Za ++ Janinę Adamczyk w 3. rocznicę śmierci i Bolesława
Poniedziałek, 15.03.2021

18.00 Za + Mieczysława Noszczaka
Wtorek, 16.03.2021
18.00 Za + Halinę Marię Ławrukajtis w 30. dzień po pogrzebie
Środa, 17.03.2021
Za + Zdzisława Darmofał oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
18.00
zmarłego
Czwartek, 18.03.2021
18.00 (intencja wolna)
Piątek, 19.03.2021
1. Za + Marię Karwecką w rocznicę śmierci
18.00
2. (intencja zarezerwowana)
Sobota, 20.03.2021
Za ++ Kazimierę, Adama, Mariannę, Stanisława, Piotra, Zygmunta, Jana i
18.00
Marię
V Niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021
7.30 Za + Stefanię i ++ z rodziny
W intencji Piotra z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
10.00
otrzymane łaski i opiekę NMP
12.00 Za + Aleksandra Szalkę
W intencji Stanisława z okazji 18. urodzin, o zdrowie, Boże
18.00
błogosławieństwo i opiekę NMP
Poniedziałek, 22.03.2021
18.00 Za + Marię Gołębiewską w 2. rocznicę śmierci i ++ dziadków
Wtorek, 23.03.2021
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członkiń Róży
18.00
Zmartwychwstania, za ++ o radość życia wiecznego
Środa, 24.03.2021
18.00 Za ++ Michała, Danutę, Katarzynę, Aleksandra i Jadwigę Kolesza
Czwartek, 25.03.2021
18.00 Za ++ Stanisława, Stefana, Reginę, Amelię i Janinę Hrynkiewicz
Piątek, 26.03.2021
1. Za + Marka Brzezińskiego
18.00
2. (intencja zarezerwowana)
Sobota, 27.03.2021
18.00 (intencja wolna)
Niedziela Palmowa, 28.03.2021

W intencji Teresy, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP
Za + Stefanię Łastowską w 18. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów
Za + Blandynę Bednarczyk
Za + Piotra Kluka w 22. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 29.03.2021
18.00 (intencja wolna)
Wtorek, 23.03.2021
W intencji Jadwigi z okazji urodzin, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i
18.00
opiekę NMP
Środa, 24.03.2021
18.00 Za ++ Zofię i Józefa Dudyczów
7.30
10.00
12.00
18.00

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci!
Wiedziony
pragnieniem
niesienia
pomocy
nienarodzonym,
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ..................... biorę w
duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest
wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie
jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
 jedna tajemnica Różańca Świętego
 moje dobrowolne postanowienia (najlepiej wybrać jedno, najwyżej
dwa, żeby skutecznie i do końca wykonać)
 poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz
pierwszy odmówię
TEKST CODZIENNEJ MODLITWY
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „człowieka
zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w
intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj
rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

