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TY MOŻESZ URATOWAĆ NIEWINNE DZIECKO
Duchowa Adopcja dziecka poczętego
modlitwa za dzieci poczęte,
zagrożone.
1. 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 jednej
tajemnicy różańcowej. (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś
Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i
jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie
wybrane dobre postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta,
adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie,
walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym dodatkowe modlitwy jak litanie,
nowenny, koronki... Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze
indywidualne możliwości wykonania.
3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je
podejmują.
4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej

Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek
Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa
Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.
5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane
grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary
i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z
egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ucząc systematycznej
modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki
sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej
modlitwy i miłości w rodzinach.
6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku.
Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich
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 narodowości będzie adoptowane dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
11. 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.
12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie
składanego Bogu przyrzeczenia.
13. 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.

14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
W naszej misji w Duchowej Adopcji dziecka poczętego uczestniczy 30
osób. Kolejna możliwość przystąpienia do tego dzieła będzie w marcu
2014 roku w związku z przypadającą wówczas uroczystością
Zwiastowania Pańskiego.

Ogłoszenia Duszpasterskie:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszach św.
2. Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane
w Kościele i w społeczeństwie.
Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji
ewangelizacyjnej.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu
i w środy w Delmenhorst.
4. W sobotę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
5. W pierwszy piątek miesiąca: 7 Lutego w Oldenburgu w kościele Hl. Geist o godz. 16.00 Msza
św. z sakramentem pokuty dla dzieci i o godz. 17.30 spowiedź dla dorosłych. Msza św. dla
dorosłych o godz. 18.00.
6. We wtorek 11 lutego w święto NMP z Lurdes przypada Dzień Chorego. Msza św. z udzieleniem
Sakramentu Namaszczenia Chorych w kościele Hl. Geist o godz. 18.00
7. Biuro parafialne czynne jest: we wtorek od godz. 10.00 – 14.00 i w piątek od godz. 14.30 – 17.30
8. Msze św. w naszej Misji:
Bad Zwischenahn - trzecia sobota miesiąca o godz. 16.00
Delmenhorst - każda niedziela o godz. 9.30 ( Allerheiligen)
środa o godz. 17.00 Nowenna ( St.Marien)
Emstek- trzeci czwartek miesiąca o godz.19.00 (Seniorenzentrum)
Nordenham - trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.30 ( Herz Jesu)
Oldenburg - każda niedziela o godz. 12.30 ( St.Peter)
wtorek o godz. 18.00 (Hl. Geist)
piątek o godz. 18.00 ( Hl.Geist)
sobota o godz. 17.30 (Hl.Geist)
Vechta- pierwsza niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien in Oythe)
Wilhelmshaven - II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30(St.Marien)

Polska Misja Katolicka w Oldenburgu zaprasza na
10 – dniową saolotowo – autokarową pielgrzymkę:

FATIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - BATALHA
Alcobaca - Nazare - Salamanca - Segovia - Avila – Toledo – Madryt - Lizbona

Termin : 14.09 - 23.09.2014 / 1250 € / HP
1. Dzień – przelot samolotem do Madrytu.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Gorąca kolacja i nocleg w hotelu blisko Madrytu.
2. Dzień - Wyjazd do Segovii. Msza Święta przy grobie Św. Jana od Krzyża w Segovi. Wyjazd do Avilli,
nawiedzimy kościół karmelitański ( miejsce, gdzie urodziła się Św.Teresa od Jezusa). Zakwaterowanie w hotelu;
kolacja i nocleg
w hotelu blisko Salamanki.
3. Dzień – Msza Święta. Wyjazd do Salamanki, słynnej z najstarszego uniwersytetu w całej Hiszpanii,
najpiękniejszego pałacu ( Plaza Mayor ) oraz wspaniałej Starej Katedry. Zwiedzimy starówkę z licznymi
monumentami oraz dzielnicę uniwersytecką. Zakwaterowanie w hotelu; kolacja i nocleg w hotelu w Sanxenxo blisko
Santiago de Compostela.
4. Dzień – wyjazd do Santiago de Compostela. Uroczysta Msza Św. przy Grobie Św. Jakuba Apostoła Starszego,
zwiedzanie Sanktuarium i muzeum pielgrzymów, spacer po starówce. Wyjazd do Fatimy, głównego ośrodka kultu
maryjnego na świecie Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg w hotelu w Fatimie.
5. Dzień – Msza Święta w Kaplicy Objawień, Droga Krzyżowa i zwiedzanie Aljustrel, wioski narodzenia pastuszków:
Lucji, Franciszka i Hiacynty. Nawiedzenie nowej Bazyliki Świętej Trójcy. Zwiedzanie Fatimy. Po kolacji udział w
procesji różańcowej ze świecami. Nocleg w centrum Fatimy.
6. Dzień – Msza Święta w Kaplicy Objawień. Wyjazd do Batalahy, nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej
w Batalha, wyjazd do Nazare, całodniowy pobyt w tym malowniczym miasteczku nad samym morzem. Nawiedzimy
Sanktuarium Matki Bożej Cudami Słynącej w Sity koło Nazare oraz Opactwo Matki Bożej Alcobaca nad Atlantykiem.
Po kolacji udział w procesji różańcowej ze świecami. Nocleg w centrum Fatimy.
7. Dzień - Msza Święta w Kaplicy Objawień. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie miasta: wieża Belem. pomnik
odkrywców, kalsztor Hierominitów, Katedra i kościół św. Antoniego, Sanktuarium Chrystusa Króla. Po kolacji udział w
procesji różańcowej ze świecami. Nocleg w centrum Fatimy.
8. Dzień – Msza Święta w Kaplicy Objawień. Wyjazd do do Toledo dawnej stolicy Hiszpani i miejsca powstania
św. inkwizycji. Zwiedzanie Toledo z miejscowym przewodnikiem w j. polskim: Katedra, Muzeum Narodowe,
Synagoga, itd., spacer po Toledo. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu blisko Madrytu.
9. Dzień - Msza Święta. Całodniowe zwiedzanie Madrytu z miejscowym przewodnikiem w j. polskim.
Kolacja i nocleg w hotelu blisko Madrytu.
10. Dzień - Pożegnanie z przewodnikiem i pilotem. Zakończenie pielgrzymki. Przylot samolotem do Niemiec.
Świadczenia: przelot samolotem, transfer do hotelu w dniu przylotu i w dniu odlotu. Przejazd autokarem przez cały
czas pielgrzymki, opłaty drogowe, opłaty parkingów. Opieka duchowa księdza. 9 noclegów, 9 śniadań i 9
obiadokolacji.
Koszt doświadczonego pilota, przewodnictwa na całej trasie, koszty wstępów do obiektów muzealnych i sanktuariów
są w cenie pielgrzymki. Extra koszty: napoje do posiłków, ofiary na utrzymanie sanktuariów, korzystanie z toalet.
Pokój jednoosobowy dopłata 270 €.
Pielgrzymka z doświadczonym przewodnikiem w języku polskim. Nowoczesny klimatyzowany autokar.
Uwaga: W miarę możliwości łączymy osoby tej samej płci w pokojach dwu lub trzyosobowych, ażeby
uniknąć tak dużej dopłaty do pokoju jednoosobowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu.
Organizator: Biuro Pielgrzymkowe Vivaldi z Frankfurtu.
Rezerwacja i informacja: Tel. 0441 340 19 78

