
 DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO 

Zobowiązuję się odmówić w intencji adoptowanego dziecka i jego rodziców 

codziennie przez dziewięć miesięcy: 

1. Jedną tajemnicę różańca (czyli dziesiątkę różańca) 

2. Modlitwę: 

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. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TU ODETNIJ KARTKĘ I PONIŻSZĄ DEKLARACJĘ PRZEKAŻ DO ZAKRYSTII  

W SWOJEJ PARAFII 

 

DEKLARACJA 

Deklaruję na okres dziewięciu miesięcy przystąpić do Dzieła Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. 

 

……………..……………………   …………………………………. 

imię i nazwisko*    data i miejsce złożenia deklaracji 

 

* Imię i nazwisko podajemy w celu wpisania osoby na listę członków wspólnoty 

modlitewnej zorganizowanej w parafii. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnej 

instytucji. 
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Modlitwa w dniu rozpoczęcia zobowiązania 

(przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego) 

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.  
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