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DZIECKA POCZĘTEGO



2

Czym jest Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego?

To indywidualna modlitwa wstawiennicza podjęta prywatnie lub publicznie. 
Duchowa Adopcja jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji 
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

DADP polega na wzięciu w duchową opiekę 
na 9 miesięcy, nieznanego nam poczętego 
dziecka, którego życie jest zagrożone 
aborcją. Osoba podejmująca się tego 
zobowiązania, każdego dnia odmawia 
jedną dziesiątkę różańca świętego 
z rozważaniem tajemnicy życia 
Jezusa i Maryi oraz specjalną 
modlitwę w intencji duchowo 
adoptowanego dziecka. Do modlitwy 
można również dołączyć dobrowolne 
postanowienie, np: post, jałmużnę lub 
uczynek miłosierdzia.
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Co jest istotą modlitwy?

Ochrona życia poczętego – dar samego Boga. Modlitwa jest również 
dziękczynieniem za własne życie, a zarazem dopełnieniem daru rodzicielstwa 
dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. 

Stanowi również szansę ekspiacji – wynagrodzenia – dla kobiet, które zabiły swoje 
nienarodzone dziecko. W ich sercu istnieje pragnienie oczyszczenia i pokuty, gdyż 
są one stworzone by kochać i dawać życie. Grzech aborcji powoduje w ich psychice 
ogromne spustoszenia, które medycyna nazywa syndromem post-aborcyjnym. 
Duchowa Adopcja jest bardzo skutecznym lekiem na zranione serca matek i ojców, 
ponieważ przywraca pokój w rodzinach. Przynosi również wielkie owoce wśród 
młodzieży, która dzięki niej w sposób bardziej dojrzały przygotowuje się 
do sakramentu małżeństwa.
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Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od tego dnia przez 9 
kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:
• rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),
• odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę

Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta 
spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma 
Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, 
konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, 
matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Należy podejmować postanowienia 
realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

W jaki sposób podjąć
Duchową Adopcję?

Duchową Adopcję można podjąć prywatnie lub publicznie – w kościele, 
we wspólnocie lub podczas pielgrzymki.
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Formuła przyrzeczenia
Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i  Święci, 
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w  obronie nienarodzonych, 
(ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .........................
w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się 
o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 

Postanawiam: 

• odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego 
• codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca 
• przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię 
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, a  które znajduje się w  niebez- 
pieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i  odwagę, aby swoje 
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 
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Zachęcamy wszystkich księży oraz parafian zaangażowanych w dzieła obrony życia 
do zorganizowania comiesięcznych Mszy Św., podczas których będzie możliwość 
podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wierzysz w siłę modlitwy i zawierzenia?
Nie obca jest Ci troska o życie poczęte?

Chcesz we wspólnocie ludzi wierzących omadlać dzieci, 
których życie jest zagrożone?

Stwórzmy w naszych lokalnych środowiskach wspólnoty, 
troszczące się o życie każdego człowieka!

Zorganizuj Mszę świętą
w intencji obrony życia!

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem”. 
(Mt 17, 21) 
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Aplikacja stworzona została przez Fundację Małych Stópek, by w sposób nowocze-
sny i prosty poszerzać świadomość o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem, 
przypominać o codziennej modlitwie oraz wzmacniać więź między modlącym się, 
a dzieckiem poprzez unaocznienie 
jego rozwoju i spersonalizowane 
wiadomości. Duchowy rodzic ma 
dostęp do zdjęć USG (od 6 tygod-
nia), może posłuchać bicia serca 
dziecka (od 3 tygodnia) i wczytać 
się w codzienne przesłanie malu-
cha, który z radością opowiada 
o swoim świecie. Wszystko 
to sprawia, że modlącemu jest 
łatwiej wytrwać w 9-miesięcznym 
przyrzeczeniu.

Aplikacja  „Adoptuj życie” 

Aplikacja „Adoptuj życie” to mobilny asystent osób, które podjęły 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Zeskanuj QR Code i pobierz aplikację.
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Pani Anna zawsze chciała mieć własne dzieci, niestety nie dane jej było żadnego urodzić. 
W swoim sercu nosiła nawet imię dla jednego z nich – tym imieniem była Weronika. 
Pewnego razu jej znajoma powiedziała, że zna kobietę o aborcyjnych zamiarach, lecz 
nie chciała ujawnić jej personałów. Pani Annie nie pozostało nic innego jak modlić 
się w tej intencji. Rozpoczęła więc Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Po blisko 
dziewięciu miesiącach jej koleżanka powiedziała, że ta która kiedyś chciała dokonać 
aborcji właśnie urodziła dzieciątko. Tym razem koleżanka bez oporów ujawniła 
o kogo chodzi. Pani Anna postanowiła wybrać się do kobiety, którą otoczyła modlitwą. 
Przyniosła dla dzieciątka małą  wyprawkę, złożona z pieluszek i artykułów kosmetyc-
znych, oczywiście nie mówiąc nic o swojej wiedzy na temat początków ciąży. 
Kobieta przywitała ją trochę zaskoczona tym, że ktoś kogo zna tylko z widzenia, 
przynosi dla dziecka prezent, ale przyjęła go i zaproponowała pani Annie herbatę. 
W łóżeczku leżał niemowlak, a obok stał starszy braciszek, który powiedział do pani 
Anny – „ładną mam siostrzyczkę! Weronika ma na imię”. 

Ktoś może powiedzieć, że to tylko zbieg okoliczności, ale dla pani Anny to był 
cudowny zbieg okoliczności i realizacja jej pragnienia, bo choć sama nie urodziła 
to wymodliła życie dla Weronki, która już na zawsze będzie w jej sercu. 

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego – ratuje

Tę piękną historię usłyszałem kilka lat temu w Świnoujściu. 

ks. Tomasz Kancelarczyk
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Nie mogę zapomnieć historii pewnej kobiety, która nieustannie doświadczała tego, 
co nazywamy dzisiaj syndromem poaborcyjnym. Ciągłe nosiła w sobie obrazy 
bardzo smutnych dzieci. Te wizje prześladowały ją w przeróżnych okolicznościach, 
nawet we śnie. Podczas długiej rozmowy zapewniałem ją, że spowiedź święta, którą 
odbyła jest wystarczająca, aby Boże Miłosierdzie ogarnęło jej życie i że to sam Jezus 
Chrystus umiera za nią na krzyżu, a ona o ile pod tym krzyżem składa swoje grzechy 
– w tym ten zabicia nienarodzonego dzieciątka – otrzymuje Jego przebaczenie. 
Poleciłem także podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego tak, aby odmawiając 
każdego dnia dziesiątkę różańca świętego i rozważając jego tajemnice, doświad-
czała opieki Matki Bożej. Po ponad dziewięciu miesiącach spotkałem ponownie 
tą panią, ale już jakąś inną, bo uśmiechniętą. Powiedziała mi wtedy – „księże nie 
tylko już nie mam tych niepokojących obrazów, ale doświadczam czegoś innego, 
a mianowicie uśmiechu dziecka”. Była przekonana, że to jej nienarodzone dziecko, 
które towarzyszy w kolejnej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego – leczy

Jako ksiądz często spotykam się z osobami, które są poranione przez fakt 
dokonanej aborcji. Zawsze polecam im podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego i bardzo często dowiaduję się jak ona wspaniale leczy ból 
zranionego serca.

ks. Tomasz Kancelarczyk
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PYTANIA DOTYCZĄCE
DUCHOWEJ ADOPCJI

Jak można/należy podjąć modlitwę?
Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od dnia złożenia 
przyrzeczenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem 
matki, każdego dnia należy:
• rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),
• odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę.

Kto może podjąć Duchową Adopcję?
Duchową Adopcję może podjąć każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, 
kobiety, ludzie w każdym wieku. Również osoby żyjące w związku 
niesakramentalnym i rozwiedzione. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką 
rodziców.

Ile razy można podejmować modlitwę?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich 
zobowiązań. Jeżeli modlitwa została przerwana na kilka dni wskutek zapomnienia, 
nie przerywamy Duchowej Adopcji, a jedynie przedłużamy ją o liczbę opuszczonych 
dni. Gdy przerwa jest dłuższa (miesiąc czy dwa), należy ponowić przyrzeczenie 
i starać się go dotrzymać.
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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.

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. Ale tę pewność opieramy też na świadectwach: wiele 
osób twierdzi, że gdy postanowiły już zabić swoje dziecko, Pan Bóg dał 
im wyjątkową łaskę, że zdecydowały się je urodzić. Ci ludzie są przekonani, że ktoś 
im tę łaskę wymodlił. Bóg daje także inne znaki: wiele osób, modląc się za nieznane 
dziecko, otrzymało dar macierzyństwa, mimo stwierdzonej niepłodności. 
Dużo świadectw wskazuje, że to modlitwa za nienarodzone dziecko przemieniła 
życie osób, które ją podjęły, powodując powrót do praktyki wiary czy do jedności 
w małżeństwie. Szczególną wagę mają świadectwa osób uwolnionych z syndromu 
poaborcyjnego. Często podkreślają, że wieloletnie leczenie psychiatryczne czy 
częsta spowiedź nie dawały takich błogosławionych skutków. Te osoby stają się 
często apostołami dzieła Duchowej Adopcji.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego 
momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną 
tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania 
dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 

Czy do podjęcia Duchowej Adopcji konieczne są „dodatkowe 
postanowienia”?
Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie 
je podejmują.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomnę odmówić modlitwę? 
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne 
zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.

Teksty zaczerpnięte ze strony: www.duchowaadopcja.pl



Podjąłeś Duchową
Adopcję? Noś Jasia!

Dołączając do grona Obrońców Życia z Fundacji Małych Stópek, 
otrzymasz model 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka. 
Zobowiązujemy się do regularnego przesyłania wiadomości pro-life.

Fundacja Małych Stópek w ramach szeroko pojętej obrony życia, 
położyła ogromny nacisk na promowanie i rozwój dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 

Dzięki naszym darczyńcom, ich wsparciu i zaangażowaniu, wspólnie 
do dziś wydrukowaliśmy już 450 tyś. sztuk specjalnej gazety, kompleksowo 

traktującej temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Setki zaangażowanych parafii 
i tysiące podjętych adopcji, to efekt naszych wspólnych starań.

Jeśli chcesz wspomóc to wielkie dzieło i przyczynić się do promowania Duchowej Adopcji 
wśród coraz większego grona osób, możesz wesprzeć nas finansowo. Razem, dzięki 
modlitwie i wspólnej pracy, możemy przyczynić się do narodzin kolejnych dzieci, których 
życie jest zagrożone. Budujmy wspólnie cywilizację życia!

nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
W tytule przelewu proszę wpisać 

„DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”

Wpisz swój adres e-mail:

Odetnij tę część broszury i prześlij na adres:
Fundacja Małych Stópek, 

ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres pocztowy 
(DRUKOWANYMI LITERAMI):

www.dlazycia.infokontakt@fundacjamalychstopek.pl+48 791 138 902ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin

Podjąłem adopcję i chcę dostać „Jasia”


