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Dzień Świętości Życia będzie obchodzony w poniedziałek 26 marca, jednak w naszym kościele,
ze względu na rekolekcje parafialne, uroczyste podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego
miało miejsce w sobotę 24 marca podczas Mszy św. o godz. 10.00, którą ks. Zygmunt
sprawował w intencji dzieci poczętych i ich rodziców, a także w intencji osób duchowo
adoptujących nienarodzone dzieci.

    

– W naszym kraju mentalność powoli się zmienia, coraz więcej osób ma świadomość, że
aborcja nie jest tylko zabiegiem, ale jest konkretnym złem – zabójstwem. Zachęcam was do
przyjmowania postawy broniącej życie, a także do formowania siebie poprzez podejmowanie
ofiarności i pokuty. Modlitwa, która trwa 9 miesięcy jest wyrzeczeniem, ofiarą i pokutą, które
może podjąć każdy człowiek, również osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, a nawet
dzieci pod opieką dorosłych – mówił ks. Zygmunt. – Dla Pana Boga nie ma przypadków, że
kobieta zachodzi w ciążę. Dlatego choć w kalendarzu rodziców nie jest zaplanowane, jest ono
dla Pana Boga tak samo wartościowe, jak inne dzieci – przypominał ks. Zygmunt, podkreślając:
– Modlitwa duchowej adopcji to najpiękniejszy prezent, jaki możemy ofiarować dzieciom
zagrożonym w łonie matki. Myślę, że po śmierci Pan Bóg nam pokaże te wszystkie dzieci, które
nasza modlitwa uratowała. Ale pamiętajmy, że podejmowaną modlitwą zmieniamy również
siebie, zyskując cnoty Maryjne: otwartości na drugiego człowieka, pobożności, wrażliwości na
Słowo Boże.

    

Po homilii, blisko 30 osób podeszło do stopni ołtarza i trzymając w dłoniach zapalone od
Paschału świece złożyło ślubowanie wzięcia w duchową adopcję jednego dziecka, którego imię
jedynie Bogu jest wiadome, aby każdego dnia przez 9 miesięcy modlić się o uratowanie jego
życia. Takie przyrzeczenie złożyło również kilka osób, które pozostały w ławkach.

    

Jeśli jeszcze ktoś chciałby podjąć duchową adopcję, a nie był na dzisiejszej Mszy św., to nic
straconego. Możliwość ku temu będzie w poniedziałek 26 marca w kościele
seminaryjno-akademickim (Opole, ul. Drzymały 1), gdzie o godz. 19.00 Mszy św. połączonej ze
składaniem przyrzeczeń będzie przewodniczył ksiądz biskup. Ale i to nie jest jedyna
sposobność, gdyż duchową adopcję, przy braku możliwości uroczystego podjęcia w kościele,
można rozpocząć prywatnie. Wówczas przed krzyżem w dowolne święto Matki Bożej należy
wypowiedzieć tekst przyrzeczenia adopcyjnego – więcej .
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Zdjęcia z uroczystego ślubowania – zobacz
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