
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

(J 3,14-21) 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 

to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 

Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 

potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło 

na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 

aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 

bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi 

światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono 

jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 

uczynki są dokonane w Bogu. 

 

 

 

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. 

1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? 
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja 
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Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, 

pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...). 

2. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? 
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.. 

3. 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. 

4. Kto może podejmować duchową adopcję. 
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie 

dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. 

5. Ile razy można podjąć duchową adopcję? 
Wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. 

6. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? 
Tak. 

7. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? 
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka. 

8. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? 
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie 

składanego Bogu przyrzeczenia. 

9. 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. 

10. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? 
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione. 

11. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach 

- chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? 
Tak. Mogą podejmować prywatnie. 

12. 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.  

Podziękowanie 
08.03. br. obejrzeliśmy występ Grupy Seniorów w sztuce J. Korzeniowskiego „Qui pro quo”. Grupę 

tą stanowili: Maria Faran, Anna Rzeszowska, Henryk Zatwarnicki, Stanisław Myśliński, Marek 

Faran i w roli suflera - Teresa Zatwarnicka. Pragnę  

w imieniu Rady Rodziców i uczniów naszej szkoły bardzo 

serdecznie podziękować wykonawcom za poświęcenie 

cennego czasu i gotowość jaką wykazali w organizacji tego 

przedstawienia na rzecz naszej szkoły.  

Karolina Smoleńska 
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Rekolekcje są czasem „naświetlania” ludzkich serc 

- Słowem Boga. 
     O miłosiernym Bogu chrześcijanie mówią często, ale niechętnie przyznają, że 
wierzący doświadczają Go także jako obcego i milczącego Boga. W obliczu 
niezawinionego cierpienia Bóg pozostawia człowieka bez odpowiedzi na jego 
pytanie „dlaczego”. I można zrobić tylko jedno: całym sercem zwrócić się do 
tego milczącego i niezgłębionego Boga.  

 

PROGRAM  REKOLEKCJI wielkopostnych 
 

27 marca(piątek )  29 marca (Niedziela) 

 

27 .03. Piątek 

 8
15 

– Słowo na rozpoczęcie rekolekcji   w szkole
 

16
00 

 - Droga Krzyżowa 

       
 
 - Msza św. z nauką ogólną 

28.03. Sobota 

9
30

 - Nauka dla dzieci 

10
00 

 - Msza św. 

           po mszy – nauka ogólna 

11
00 

– 12
00 

 - Spowiedź 

14
00 

 - Odwiedziny chorych 

15
30 

– 17
00 

 - Spowiedź 

17
00  

-  Msza św. z nauką ogólną 

           Po Mszy nauka dla młodzieży gimnazjalnej i starszej 

29.03. Niedziela 

  8
00 

 - Msza św. z nauką ogólną 

11
00 

-  Msza św. z nauką ogólną 

16
00 

-  Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne – z uroczystym 

           błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji 
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Wstęp do Mszy świętej: Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to 

święty czas, który wzywa nas do oderwania się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku 

rzeczom Boskim - nadprzyrodzonym.  

Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu 

życiu. To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze na nie odpowiedzieć: czy w 

moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz 

Boga? Czy moja wiara i Krzyż Chrystusa jest dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję 

przykazania Dekalogu, czy są one dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem 

traktuje je jako ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny? 

Za to, że tak często zapominamy w naszym życiu o Miłości Bożej, za nasz upór i brak 

wiary, przeprośmy Go teraz na początku tej Mszy świętej. 
 

1. Dzisiaj przeżywamy Czwarta Niedzielę Wielkiego Postu – Jest to „Niedziela letare”czyli 

niedziela radosna. 

2. Zachęcamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. W Piątki 

Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich – dorosłych, młodzież i dzieci na Drogę Krzyżową na 

godz. 17.00. Zaraz po niej sprawowana jest Msza święta.  W każdą niedzielę o godz. 16.00 

nabożeństwo Gorzkich Żali. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

3. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można jeszcze składać w zakrystii lub na plebani.. 

4. Przypominamy, że przygotowanie w tym roku sprzątanie i udekorowanie kościoła na święta 

wielkanocne przypada paniom: Konopka Franciszka, Stępniewska Anna, Koncewicz   Grażyna, 

Faran Anna, Iwona Wytyczak, Faran Maria,   
 

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Annie Pisarskiej i Agnieszce 

Dobrowolskiej. Na przyszły tydzień  prosimy Panie: Czesławę Krakowską i Annę Pisarską i 

Agnieszkę Dobrowolską. 

6. Intencje mszalne: 
Niedziela (15.03)               - godz. 8

00
   O błog. Boże w rodzinie i szczęśliwą śmierć dla  Wiktorii 

Kasprzak . 

                                             - godz.  11
00

   + Andrzej Niepołomski 

Czwartek (19.03.)              - godz.  16
00

  O błog. Boże dla Członkiń Róży św. Józefa. 

Niedziela (22.03.)                - godz. 11
00    

+ Józef Krakowski 
    

              - godz. 11
00

   + ks. Józef Talik od Róży św. Józefa 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

********************************************************************* 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy

 

W tym tygodniu imieniny obchodzą Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Ahn, Zbigniew 

Łysyganicz, Patryk Koncewicz, Bogdan Mikrut, Bohdan Tarnawski, Bogdan Ścibor, 

Józef Daniłów, Józef Granat, Józef Myłek, Józef Oskoryp, Józef Pawełkiewicz, Józef 

Pisarski, Józefa Krakowska, Józefa Mikrut, Józefa Krakowska, Bogusław Koncewicz. 

Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 16.00   podczas której modlić 

się będziemy w ich  intencji. 
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