9 lat - 142 ocalonych
Dnia 1 stycznia 2012 Mszą dziękczynno-błagalną
kończymy dziewiątą już duchową adopcję dzieci zagrożonych w łonach matek. Pierwszy raz podjęliśmy ją w naszej
parafii 25 marca 2003 roku (tradycyjnie okazją jest dzień
Zwiastowania Pańskiego, ogłoszony także Dniem Świętości Życia), jeszcze pod przewodnictwem ks. Mariana
Krzywdy. Było nas wtedy, co zdaje się być charakterystyczne, 13 osób i tak pozostało przez kilka lat. Najwięcej
parafian - trzydzieścioro - zobowiązało się do duchowej
adopcji wkrótce po śmierci bł. Papieża Jana Pawła II, 4 i 5
kwietnia 2005 roku, a w tym ostatnim właśnie mijającym
było nas 17 osób.
Od 31 marca 2008 roku w dzieło włączył się nowy
proboszcz, ks. Krzysztof Masiulanis, który sam także podejmuje adopcję, co nas bardzo cieszy i na pewno przynosi
dodatkowe owoce.
Od roku 2003 do 2011, to jest w ciągu tych 9 lat zaangażowania adopcyjnego naszej wspólnoty parafialnej
uratowanych zostało 142 dzieci, które z różnych przyczyn
jeszcze w łonach matek zagrożone były śmiercią. Każdorazowa akcja kończy się Mszą św. w dziękczynnej intencji
za osoby, które podjęły się trudu tej systematycznej modlitwy i za dzieci szczęśliwie urodzone oraz z prośbą, aby
rozwijały się na Bożą chwałę, wyrosły na wartościowych

ludzi.
Kolejną dziesiątą adopcję rozpoczniemy uroczyście 26
marca 2012 roku. Drogi Bracie i Siostro! I Ty obejmij modlitwą i uratuj chociaż jedno poczęte dziecko, będące w
niebezpieczeństwie śmierci. Zdobądź się na taki konkretny,
bezinteresowny a zarazem bardzo osobisty dar dla tego
maleństwa, ale także dla Kościoła i dla samego Pana Życia. Duchowa adopcja pomaga również matkom odzyskać
wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosi pokój ich sercom.
Podejmując adopcję:
•
odmawiamy codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
•
codziennie przez 9 miesięcy odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca św.,
•
możemy złożyć dowolne przyrzeczenie, podjąć w tej
intencji postanowienie.
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Codzienna modlitwa adopcji duchowej:
Panie Jezu,
za wstawiennictwem
Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz świętego Józefa Człowieka Zawierzenia który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię
w intencji tego poczętego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady:
Daj jego rodzicom
konieczną miłość i odwagę,
aby pozostawili je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

