
Formuła przyrzeczenia 

Najświętsza Dziewico, Bogarodzico Maryjo, 

wszyscy Aniołowie i Święci! 

Ja ..............................., wiedziony(a) pragnieniem 

niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, 

mocno postanawiam i przyrzekam, że od dnia 

...................... biorę w duchową adopcję jedno 

dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić 

się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe 

i prawe życie po urodzeniu. 

 

Codzienna modlitwa 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki 

Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za 

wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 

zawierzenia, który opiekował się Tobą po 

urodzeniu, proszę Cię w intencji tego 

nienarodzonego dziecka, które duchowo 

adoptowałem(am), a które znajduje się 

w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj 

rodzicom miłość i odwagę, aby zachowali je przy 

życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

 - dziesiątek Różańca 

 - dobrowolne postanowienie 

Do Księgi Duchowej Adopcji 

(tę część należy odciąć i odesłać na adres: Archidiecezjalny 

Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin „Księga Duchowej 

Adopcji”, ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl) 

 

Imię i nazwisko: ............................................................... 

urodzony(a) w roku: .................... zamieszkały w parafii: 

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

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

adres:.................................................................................

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

Do duchowej adopcji przystępuję po raz: ........................ 

Dodatkowo, poza codzienną modlitwą, postanawiam*: 

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

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

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

* Dodatkowe postanowienie nie jest obowiązkowe! 

Data: ........................... Podpis: ........................................
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