
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, mnieście uczynili.” (Mt. 25, 40)

„Walczcie, aby każdemu człowie-
kowi przyznano prawo do urodzenia 
się... Nie zniechęcajcie się trudno-
ściami, sprzeciwami czy niepowo-
dzeniami, jakie możecie spotkać na 
tej drodze. Chodzi o człowieka i nie 
można w tej sytuacji zamykać się w 
biernej rezygnacji. Jako Namiestnik 

Chrystusa, Wcielonego Słowa Boże-
go, mówię Wam: pokładajcie wiarę 
w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej 
ludzkiej istoty. Ufajcie też 
człowiekowi, stworzone-
mu na obraz i podo-

bieństwo Boże i powołanemu, by 
być dzieckiem Bożym. W Chrystusie 
Zmarłym i Zmartwychwstałym spra-
wa człowieka otrzymała już swój 
ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIEŻY 
SMIERĆ!”

(papież Jan Paweł II - 26 lutego 1979r.)

Wczytując się w przypomniany 
powyżej apel naszego wielkie-
go Rodaka trudno oprzeć się 
wrażeniu, że Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego jest bardzo 
konkretną odpowiedzią na to 
dramatyczne wołanie Papie-
ża. Jest to konkretna pomoc 
dla poczętego już dziecka, 
o którego narodzeniu mają 
dopiero zdecydować jego 
rodzice. Jest to, więc rów-
nież konkretna pomoc dla 
rodziców tego dziecka w 
podjęciu właściwej de-
cyzji i uchronienie ich 
przed tragicznymi kon-
sekwencjami strasznego 
grzechu aborcji. Ducho-
wa Adopcja Dziecka Po-
czętego jest też dosko-
nałą okazją dla każdego 
chrześcijanina, aby złożyć 
świadectwo wiary i za-
angażować się w obronę 
najcenniejszego daru, ja-
kim Bóg obdarował czło-
wieka – życia.

Chcąc przybliżyć tema-
tykę Duchowej Adopcji, a 
jednocześnie zachęcić do 
jej podejmowania przedsta-
wiamy poniżej najczęściej 
zadawane pytania przez oso-
by, które rozważają możliwość 
podjęcia takiego zobowiązania. 
Oto one:

1. Co to jest duchowa adopcja? 
Duchowa adopcja jest modlitwą 

w intencji dziecka zagrożonego zabi-
ciem w łonie matki. Trwa dziewięć 

miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy ró-

żańcowej - radosnej, światła, 
bolesnej lub chwalebnej („Oj-
cze nasz” i 10 „Zdrowaś Ma-
ryjo”) oraz specjalnej modli-
twy w intencji dziecka i jego 
rodziców. Do modlitwy można 

dołączyć dowolnie wybrane do-
datkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodat-
kowe postanowienia? 

Dodatkowymi postawieniami 
mogą być na przykład: częsta 
Spowiedź i Komunia Święta, 
adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, czytanie Pisma Święte-
go, post o chlebie i wodzie, walka 
z nałogami, pomoc osobom po-
trzebującym, dodatkowe modlitwy, 
(litanie, nowenny, koronki...).

3.Czy można podejmować 
duchową adopcję bez dodatko-

wych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie 

są obowiązkowe, choć adoptujący 
chętnie je podejmują.

4. Jak zrodziła się duchowa ad-
opcja? 

Powstała po objawieniach w Fatimie, 
stając się odpowiedzią na wezwanie 



Duchowa adopcja dziecka poczętego

Matki Bożej do modlitwy różańcowej, 
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, 
które najbardziej ranią Jej Niepokala-
ne Serce. W roku 1987 została prze-
niesiona do Polski. Pierwszy ośrodek 
duchowej adopcji powstał w kościele 
OO Paulinów w Warszawie. Stąd roz-
przestrzenia się na cały kraj i poza 
jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej 
adopcji? 

Duchowa adopcja skutecznie 
leczy głębokie zranienia we-
wnętrzne spowodowane grze-
chem aborcji. Pozwala matkom 
odzyskać wiarę w Boże Miło-
sierdzie, przynosząc pokój ich 
sercom. Jako bardzo konkret-
ny, bezinteresowny i osobisty 
dar (modlitwy, ofiary i post), 
pomaga w szczególności lu-
dziom młodym kształtować 
charakter, walczyć z ego-
izmem, odkrywać radość od-
powiedzialnego rodzicielstwa, 
uzdalniając do postrzegania 
miłości i seksu oczyma Boga. 
Ucząc systematycznej modli-
twy i pozytywnego działania pogłębia 
sens zaniedbanych praktyk ascetycz-
nych. Może się stać czynnikiem od-
rodzenia wspólnej modlitwy i miłości 
w rodzinie.

6. Kto może podejmować ducho-
wą adopcję?

Każdy - osoby świeckie, konsekrowa-
ne, mężczyźni, kobiety, ludzie w każ-
dym wieku. Jedynie dzieci podejmują 
ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć ducho-
wą adopcję? 

Można podejmować ją wielokrotnie, 
pod warunkiem wypełnienia poprzed-
nich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem 
składać przyrzeczenia? 

Tak.

9. Czy można adoptować więcej 
niż jedno dziecko? 

Duchowa adopcja dotyczy jednego 
dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowo-
ści będzie dziecko? 

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie 
Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłu-
cha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze 
we Wszechmoc i nieograniczone Miło-
sierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia 

i Jego wolą jest, by każde poczęte 

dziecko żyło 
i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli da-
nego dnia zapomni się odmówić 
modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. 
Grzechem jest świadome i dobrowolne 
zlekceważenie składanego Bogu przy-
rzeczenia.  

13. Czy przerywa się duchową 
adopcję, gdy zaniedbało się modli-
twę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) prze-
rywa duchową adopcję. Należy wtedy 
ponowić przyrzeczenie i starać się je 
dotrzymać. W wypadku krótkiej prze-
rwy należy duchową adopcję kontynu-
ować, przedłużając modlitwę o opusz-
czone dni.

14. Czy duchową adopcję mogą 
podejmować osoby żyjące w związ-
kach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwie-
dzione.

15.Czy ważna jest duchowa ad-
opcja podjęta przez radio? 

Tak.

16. Czy przyrzeczenia duchowej 
adopcji muszą być składane w for-
mie uroczystej, wyłącznie w ko-
ściele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia 
były przeprowadzane uroczyście, cho-

ciaż można je złożyć także 
prywatnie.

17. Czy duchową ad-
opcję mogą podejmo-
wać osoby, które nie 
uczestniczyły w przygo-
towaniach - chore, nie-
pełnosprawne, w sędzi-
wym wieku?

Tak. Mogą podejmować 
prywatnie.

18.W jaki sposób moż-
na złożyć przyrzeczenia 
prywatnie?

Odczytać formułę przyrze-
czenia (najlepiej przed Krzy-
żem lub obrazem) i od tego 
momentu przez kolejnych 

dziewięć miesięcy odmawiać jedną 
dowolnie wybraną tajemnicę różańca 
oraz modlitwę w intencji dziecka i ro-
dziców. Dla zapamiętania dobrze jest 
zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia 
modlitwy.

19. Jak krzewić modlitwę ducho-
wej adopcji?

pozyskać kilka osób zainteresowa-
nych duchową adopcją, 
uzyskać zgodę księdza proboszcza 
na przeprowadzenie przyrzeczeń du-
chowej adopcji w kościele,
skontaktować się z ośrodkami du-
chowej adopcji, gdzie można uzy-
skać materiały, pełne informacje 
oraz pomoc w przeprowadzeniu 
przyrzeczeń. 

Wierzymy, że lektura tego artykułu 
pomoże wielu osobom czytającym pod-
jąć Duchową Adopcją Dziecka Poczęte-
go. A może skłoni nas do tego świado-
mość, że to nasze zobowiązanie pod-
jęte na 9 miesięcy uratuje jedno małe 
życie, które choć małe jest ŚWIĘTE.
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