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1. Modlitwa codzienna.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej
Matki, Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹, oraz za wstawiennictwem œwiêtego
Józefa, cz³owieka zawierzenia, który
opiekowa³ siê Tob¹ po urodzeniu – proszê
Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa³em, a które
znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³oœæ i odwagê,
aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu,
które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen.
2. Codziennie odmawiana jedna
tajemnica ró¿añca œwiêtego
3. Przyrzeczone dodatkowe
praktyki:
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Œwiêta Bo¿a Rodzicielko
i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi
w Betlejemski ¯³obek, ¿e odt¹d staniemy
wszyscy na stra¿y budz¹cego siê ¿ycia.
Walczyæ bêdziemy w obronie ka¿dego
dzieciêcia i ka¿dej ko³yski równie mê¿nie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolnoœæ
narodu, p³ac¹c obficie w³asn¹ krwi¹. Jesteœmy gotowi raczej œmieræ ponieœæ, ani¿eli
œmieræ zadaæ bezbronnym. Dar ¿ycia uwa¿aæ bêdziemy za najwiêksz¹ ³askê Ojca
Wszelakiego ¯ycia i za najcenniejszy
Skarb Narodu.

PRZYRZECZENIE
DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZÊTEGO
podjêtej przez

Tê stronê odetnij i z³ó¿ w procesji z darami
podczas Mszy œw., w czasie której
podejmujesz Duchow¹ Adopcjê.

w czasie uroczystoœci œlubowania

Bardzo prosimy o podanie swojego nazwiska,
imienia, adresu i telefonu. U³atwi to Ksiê¿om
Duszpasterzom kontakt z Tob¹.

w dniu
w koœciele pw.

Mo¿esz tak¿e zachowaæ anonimowoœæ.
Z³ó¿ w procesji kartkê odciêt¹
i niewype³nion¹. Bêdzie wtedy wiadomo,
¿e podj¹³eœ Duchow¹ Adopcjê.

Z Jasnogórskich Œlubów
Narodu Polskiego, 1956 r.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna w Krakowie, nr 359/2002 z dnia 7.02.2002
bp Kazimierz Nycz, wikariusz generalny; ks. Jan Dydych, kanclerz
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