DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia.
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być też składane prywatnie przed Krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej.
Takie "prywatne" przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma
warunków do uroczystego złożenie go w kościele z pełnym
ceremoniałem. Takie sytuacje są usprawiedliwiane np. chorobą,
sędziwym wiekiem lub jak w tym roku czasem epidemii.
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Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana co 9
miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową
Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna
jego imię i On sam nam je wybiera.

KOMENTARZ DO EWANGELII…
Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu — nazywaną
niedzielą “Radujcie się” — cała liturgia zaprasza nas do
doświadczenia pełni szczęścia, wielkiej radości z nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne.
Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się
je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować,
przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Niewidomy od urodzenia doświadczył ogromnego szczęścia dzięki Jezusowi, który
przywrócił mu wzrok i dał duchowe światło. Niewidomy uwierzył i przyjął światło
Chrystusa. Natomiast feryzeusze, przekonani o swojej mądrości i światłości, pozostali
niewidomi przez swoją zatwardziałość serca i grzechy. Istotnie, «Żydzi nie wierzyli, że
był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał »
(J 9,18).

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
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego + moje dobrowolne postanowienia
oraz poniższa codzienna modlitwa, którą teraz po raz pierwszy odmówię

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.
WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)

Ewangelia: J 9,1-41

Jak bardzo jest nam potrzebne światło Chrystusa by móc widzieć rzeczywistość w jej
prawdziwym wymiarze! Bez światła wiary bylibyśmy praktycznie ślepi. Otrzymaliśmy
światło Jezusa i potrzeba by całe nasze życie było rozświetlone tym światłem. Co więcej,
to światło powinno rozbłysnąć świętością naszego życia przyciągając w ten sposób tych,
którzy go jeszcze nie poznali. To wszystko oznacza konieczność nawrócenia i wzrastania
w miłości. Szczególnie w czasie Wielkiego Postu i w tym ostatnim jego etapie. Św. Leon
Wielki nam mówi: «Chociaż dla praktykowania cnoty miłości każdy czas jest
odpowiedni, to jednak obecne dni zachęcają nas do tego w sposób szczególny».
Jest tylko jedna rzecz, która może nas oddalić od światła i radości którą nam daje Jezus
Chrystus, a tą rzeczą jest grzech, chęć życia z dala od światła Pana. Niestety wielu z nas
– a czasem i my sami – podążamy tą mroczną drogą tracąc światło i pokój. Św.
Augustyn, na podstawie własnego doświadczenia, twierdził, że nie ma większego
nieszczęścia niż radość tych, którzy grzeszą.
Wielkanoc się zbliża i Pan chce nam dać pełną radość ze Zmartwychwstania. Bądźmy
gotowi ją przyjąć i świętować. «Idź, obmyj się» (J 9,7), mówi nam Jezus… Obmyjmy się
więc w oczyszczających wodach Sakramentu Pokuty! Tam znajdziemy światło i radość
i przygotujemy się w najlepszy sposób na Święta Wielkiej Nocy.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…
 Nadal w Mszach świętych i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Dodatkowa Msza św. o godz. 8.30.
 Zachęcamy do pozostania w domach. Prosimy o przestrzeganie zaleceń
Ministra Zdrowia oraz sanepidu, czyli nie wychodzenie niepotrzebnie do sklepów i innych miejsc, zwłaszcza przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 Z naszego kościoła transmitować będziemy za pośrednictwem Internetu:
Mszę świętą w niedzielę o godz. 11.00,
Gorzkie Żale o 15.00
oraz Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17.30.
 Codziennie w kościele trwamy na różańcu o godz. 20.30
w intencji osób chorych, całej służby zdrowia oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy o duchową łączność i odmawianie Różańca w naszych domach.
 W tym roku rekolekcje wielkopostne w związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie nie odbędą się. Zachęcamy do indywidualnego przygotowania
naszych serc.
 W środę Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Tego dnia dodatkowa
Msza św. o godz. 9.30. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi uroczyste odnowienie oraz zawierzenie się Jezusowi przez Maryję według traktatu św. Ludwika. Zapraszamy przede wszystkim tych, którzy po raz pierwszy dokonują
aktu zawierzenia. Jest to Dzień Świętości Życia oraz Dzieła duchowej adopcji
dziecka poczętego. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji i złożenia przyrzeczenia w swoich domach.
 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 Nabożeństwo do św. Rity. Za tydzień w
niedzielę nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
 Prosimy odebrać pieniądze złożone na pielgrzymkę do Górki Klasztornej,
która została odwołana.
 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła.
 NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE:
Droga krzyżowa w piątki o 17.30 i 20.00.
Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00.
 SPOTKANIA FORMACYJNE wspólnot i grup czasowo odwołane.
Z naszej parafii odszedł do wieczności nasz parafianin:
śp. Józef Jan Jankowski, zam. Leszno, l. 85

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK

07.15
17.00
23.03.2020 18.00
WTOREK 07.15

W pewnej intencji
+ za Wacława Arent (od siostry Haliny z rodziną)
(greg.) Helena Litwin
+ za Franciszka Dawidowskiego (rocz. urodzin) oraz rodziców, brata i synową
W pewnej intencji
1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie w rodzinie
24.03.2020 17.00 2) + za syna Józefa Krampa oraz synową Gabrielę i Elżbietę Kramp
(greg.) Helena Litwin
1) + za Helenę, Wacława Hinca oraz braci
18.00
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dar macierzyństwa
ŚRODA 07.15 W pewnej intencji
ZWIASTOWA- 09.30 + za Aleksandra
NIE PAŃSKIE
+ za rodziców Gertrudę i Wiktora, siostrę Agnieszkę i Romana Lubańskich
25.03.2020 17.00
(greg.) Helena Litwin
18.00 + za Ewę, Jerzego i Mirosława Żołnowskich
CZWARTEK 07.15 W pewnej intencji
1) + za dusze w czyśćcu oraz w pewnej intencji
26.03.2020 17.00 2) + za męża Józefa Krampa oraz rodziców Annę i Franciszka Szynszeckich
(greg.) Helena Litwin
18.00 Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dar macierzyństwa
PIĄTEK 07.15 W pewnej intencji
17.00 + za Waleskę, Leona, Wacława i Helenę
(greg.) Helena Litwin
27.03.2020
1) + za mamę Zofię Tryba (1 r. śm.) oraz męża Jana
18.00
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej w rodzinie
SOBOTA 07.15 W pewnej intencji
1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, siły i opiekę MB
28.03.2020
dla Marianny w 70 urodziny
17.00
2) + za męża Grzegorza w dniu urodzin (4 r. śm.) oraz rodziców z obojga stron
(greg.) Helena Litwin
18.00 1) + za Pawła, Leona i zm. z rodziny Raulin
2) + za Adriana (rocz. urodzin)
V
07.30 + za Józefa
NIEDZIELA
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Mirosławy i Kazimierza w 42
08.30
WIELKIEGO
rocz. ślubu
POSTU
1) + za Brunona, Praksedę i Konrada Wrońskich
09.30
2) Z podz. za odebrane łaski i o Boże błog. dla rodziny Okrój
29.03.2020
1) + za Zbigniewa Burda (18 r. śm.)
11.00
2) + za ks. kanonika Wojciecha Wiśniewskiego
*3) W pewnej intencji
1) + za rodziców Agnieszkę i Stefana Piepiórka
12.15
2) + za Tadeusza (20 r. śm.)*3) + za Martę Pliszkowską (2 r. śm.)
15.00 Gorzkie Żale
1) + za rodziców Heike2) + za Jana, Agnieszkę Kasyna w rocz. śmierci ojca
18.00
(greg.) Helena Litwin

