
grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do 

Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. 

Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice. 

Jakie są owoce duchowej adopcji? - Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia 

wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże 

Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty 

dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, 

walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do 

postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego 

działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem 

odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie. 

Kto może podejmować duchową adopcję. - Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, 

mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. 

Ile razy można podjąć duchową adopcję? - Można podejmować ją wielokrotnie, pod 

warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.  

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. 

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? - Zapomnienie nie 

jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu 

przyrzeczenia. 

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. 

Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie 

w kościele w obecności kapłana? - Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane 

uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie. 

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. 

Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? - Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową 

adopcją, - uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej 

adopcji w kościele, - skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać 

materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń. 

Opracowała  Akcja Katolicka 

Źródło: https://popieluszko.rzeszow.pl/adopcja 

Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl  

(Wyłącznie do użytku Kościoła) 

http://www.bialykosciol.pl/
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 15, 1-3, 11-32) 

Przypowieść o synu marnotrawnym 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy  

i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien 

człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 

„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 

krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego  

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 

zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu 

przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 

mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy 

był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 

rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu 

i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do 

swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę 

i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 

muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój 

brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie 

nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 

który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on 

mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie 

należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się”». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.03.2022r. 

INTENCJE MSZALNE 

28. 03. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłego męża 

Stanisława Staszczyszyna 

29. 03. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O błogosławieństwo Boże w pracach polowych, 

sprzyjającą pogodę i potrzebne łaski dla pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  

w Szczodrowicach 

30. 03. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O dar rozeznania drogi życiowej i wypełnienie woli Bożej 

w życiu Mirosława 

31. 03. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny Drozd – intencja 

od chrześnicy Stanisławy 

01. 04. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla całej Rodziny 

02. 04. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki i Romana 

Przyszlaków oraz zmarłych z Rodziny 

03. 04. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Małgorzaty 

Andrzejewskiej – intencja od koleżanek i kolegów wraz Parafialnym Zespołem Caritas 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Kwaśnickiej; 

2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka i jego Rodziców, Andrzeja Nodolnego 

oraz Mateusza, Franciszki i Elżbiety Jankowskich 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Mendrala – 

intencja od Zdzisławy Bar z rodziną 

 

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki  

w Białym Kościele o godzinie 1700 i Nowolesiu o godz. 1800.  

 

2. Troskę o pokój i nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730. 

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w Białym Kościele od 

godziny 1615 do 1700. W Nowolesiu od godz. 1740 do 1800 oraz po Eucharystii.  

 

                          Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 

Sandały wolności 

W tej niezwykłej przypowieści, którą tak wielu komentatorów nazywa Ewangelią w Ewangelii, uderza 

pośród tysięcy fascynujących wątków jeden rzadko podejmowany. Oto po powrocie marnotrawnego 

syna ojciec wręcza mu trzy znaczące dary, a wśród nich sandały. To dziwne. Nie daje się przecież 

obuwia komuś, kogo chcielibyśmy już zawsze mieć w domu. Sandały daje się podróżnikom, 

wagabundom, niespokojnym duchom. Takim, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu. Ów miłosierny 

ojciec z centralnej przypowieści Nowego Testamentu wie, że syn wielokrotnie jeszcze opuści rodzinne 

gniazdo. I daje mu wolność. Pozwala odchodzić, jeśli tylko to odchodzenie prowokować będzie do 

większej tęsknoty i do powrotu. Ten Ojciec wie, że kochać można naprawdę tylko w wielkiej wolności. 

 

Panie Jezu, tak często odchodzę z domu Ojca, poszukując szczęścia i miłości tam, gdzie nie da się ich 

znaleźć. Ocal we mnie pragnienie powracania w ramiona Miłosiernego. Ty żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podejmij Duchową Adopcję Dziecka Poczętego 

Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji dzieci poczętych.  

Dzień Świętości Życia który obchodzimy 25 marca zachęca nas do refleksji nad życiem i jego 

wartością i zaangażowaniem w jego obronę. Jednym z wymiarów troski o życie jest podjęcie 

dzieła Duchowej Adopcji dziecka Poczętego czyli modlitwy w intencji dziecka zagrożonego 

zabiciem w łonie matki oraz za jego rodziców. Trwa przez dziewięć miesięcy (okres wzrostu 

dziecka w łonie matki) i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz 

specjalnej modlitwy. 

Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w roku:  

• 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

• 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania 

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 - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 

Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy 

można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? - Dodatkowymi postawieniami mogą być na 

przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie 

Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, 

dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...). 

Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? - Tak. 

Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują. 

Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się 

odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za  


