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Katecheza, szkoła średnia: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. 
 

Scenariusz lekcji 
 
 
Temat: Ratunek przed aborcją. 
 
 

1. Cel lekcji: 
- zapoznanie z przyczynami aborcji, 
- zapoznanie ze środkami zaradczymi przeciwko aborcji 

2. Czas trwania: 
- 1-2 jednostki lekcyjne, 

3. Metody: 
- pogadanka, 
- pytania otwarte, 

4. Środki dydaktyczne: 
- przybory szkolne, zeszyt, prezentacja multimedialna, strona 
internetowa 

            5.   Przebieg lekcji: 
- powitanie, modlitwa, 
- nawiązanie do tematu, 
- dyskusja nad przyczynami aborcji i możliwymi rozwi ązaniami, 
ubóstwo kobiety (nie musi zabijać dziecka, jeśli nie może liczyć na 
niczyją pomoc, może anonimowo pozostawić dziecko w szpitalu, 
który szybko trafi do adopcji, okno życia), ciąża z gwałtu (z 
medycznego i statystycznego punktu widzenia zdarza się bardzo 
rzadko, dziecko nie jest winne przestępstwu, nie można go karać), 
wada wrodzona dziecka (choroba nie jest powodem do zabijania 
człowieka ale do jego leczenia, zabijanie to nie jest leczenie, ludzie 
chorzy, z zespołem Downa też mają prawo żyć – tolerancja), kobieta 
ma prawo do swojego ciała (płód ludzki pod względem genetycznym, 
medycznym i każdym innym jest odrębnym autonomicznym 
organizmem a nie intruzem), kobieta ma prawo do wolności (ale z tym 
wiąże się odpowiedzialność i respektowanie praw innych np. dziecka, 
73% kobiet po aborcji zapada na depresję, 61% nadużywa alkoholu, 
81% ciągle myśli o zabitym dziecku, 23% podejmuje próby 
samobójcze), strach przed porodem (poród może się odbyć pod 
całkowitym znieczuleniem), strach przed obowiązkami wynikającymi 
z macierzyństwa (wsparcie rodziny i położnych), presja ze strony 
otoczenia. 
- co można zrobić, aby zmniejszyć liczbę aborcji , (na świecie jest 
dokonywanych ok. 50 mln aborcji rocznie, co daje liczbę ok. 100 na 
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minutę)? (wsparcie socjalne, społeczne, modlitwa o nawrócenie matki 
i jej otoczenia, które chce aborcji). 
- Modlitwa – Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego 
zagładą 
Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego 
zagładą? 
Jest to otoczenie duchową, modlitewną opieką:  
- jednego dziecka, 
- nienarodzonego,  
- wiadomego Bogu, 
- zagrożonego śmiercią. 
Na czym polega Duchowa Adopcja? 
Polega na codziennej modlitwie: 
- przez 9 miesięcy, 
- w intencji dziecka, 
- oraz o nawrócenie tych, którzy chcą jego śmierci 

 
Odmawia się:  
- 1 tajemnice różańca (10 Zdrowaś Maryjo, 1 Ojcze nasz, 1 Chwała 
Ojcu) 
- codzienną modlitwę „Panie Jezu” 

 
Można dołączyć dodatkowe praktyki modlitewne i pokutne np.: 
- uczestnictwo w dzień powszedni we Mszy św. 
- przyjęcie Komunii św. w intencji dziecka, 
- Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
- czytanie Pisma Świętego lub Katechizmu, 
- post, umartwienie, wyrzeczenia, 
- uczynki miłosierdzia, 
- wspieranie dzieł Kościoła, ubogich, samotnych matek, starszych, 
sierot, 
- promowanie Duchowej Adopcji i nauczania Kościoła na temat 
godności człowieka, 
- walka z nałogami 

 
Kto może przyjąć Duchową Adopcję? 

 
- każdy chrześcijanin, który zgadza się z nauczaniem Kościoła o 
wartości życia ludzkiego, 
- dorośli, młodzież, także dzieci, ale pod opieką dorosłych, 
- nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, ale 
uczestniczące w życiu Kościoła. 
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Duchowo można adoptować tylko 1 dziecko na 9 miesięcy. Następne 
adoptuje się dopiero po tym czasie. 
Kim jest to dziecko? 
- Tożsamość dziecka jest znana tylko Bogu. 
- Nie wiesz gdzie i kiedy się narodzi, kim będzie. 
- Modlisz się nie tylko o zachowanie życia tego dziecka, ale także, aby 
po narodzeniu było dobrym człowiekiem i wypełniało swoje 
powołanie. 
- Być może, w sobie znany sposób, kiedyś Bóg da Ci poznać to 
dziecko.  

 
Co mi daje Duchowa Adopcja? 
- wielką radość, pokój serca, zasługę, 
- dumę z wykonania dobrego dzieła, 
- udział w ratowaniu życia, 
- przyjaciół i orędowników, 
- wytrwałość i systematyczność w modlitwie 

 
Jak przyjąć Duchową Adopcję? 

 
- najczęściej uroczyste przyjęcie do duchowej adopcji odbywa się w 
kościołach 28 grudnia (święto Świętych Młodzianków Męczenników), 
oraz 25 marca (uroczystość Zwiastowania NMP) 
- albo poprosić swojego duszpasterza o przyjęcie przysięgi 
- z racji choroby, niepełnosprawności lub innych ważnych przyczyn, 
duchową adopcją można przyjąć prywatnie, kierując tę prośbę do 
Boga i odmawiając Rotę przysięgi. 
 
 
- podsumowanie lekcji, prezentacja strony www.duchowa-adopcja.pl 
- modlitwa na zakończenie. 
 

6. Przewidywane osiągnięcia ucznia: 
- uczeń rozumie jak wielkim złem jest aborcja, 
- uczeń wie, że aborcji trzeba zapobiegać, 
- uczeń zna środki zaradcze, takie jak Duchowa Adopcja. 

 
 


