Jak odmawiać
nowennę?
Nowenna do Matki Bożej z Pompejów jest podzielona na dwie części. Każdego dnia odmawiamy trzy części
różańca (radosną, bolesną, chwalebną).

Cudowna nowenna
Nowenna Pompejańska nazywana jest „cudowną nowenną”, ponieważ osoby ją odprawiające
przekazały świadectwa o jej cudownym działaniu.

Przed rozpoczęciem każdej z trzech części wypowiadamy swoją intencję i dodajemy: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Nowenna
do Matki Bożej
z Pompejów

• Część błagalna: 3 x 9 dni = 27 dni
Po ukończeniu każdej części różańca mówimy codziennie:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów,
jako jeszcze nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z Twoich czcicieli, wzywając Twej pomocy z Twoim różańcem,
miał być przez Ciebie opuszczony. O Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź moją prośbą, ale przez święty Twój
różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej
świątyni w Pompejach, łaskawie mnie wysłuchaj. Amen.
• Część dziękczynna: 3 x 9 dni = 27 dni
Po ostatniej części różańca mówimy codziennie:
Cóż Ci mogę dać, o Królowo pełna miłości? Całe moje
życie poświęcam Tobie i ile sił mi starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie
łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu,
które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam, będę rozszerzać
nabożeństwo do różańca świętego; wszystkim głosić
będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni — tak jak ja — grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się
udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra,
jaką litość masz nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia
uciekałaby się do Ciebie. Amen.
Każdą kolejną część kończymy trzykrotnym wezwaniem:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Przez wiele lat odmawiania nowenny pompejańskiej pojawiło się wiele słów podziękowań za
łaski uzyskane dzięki tej modlitwie.
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Cudowna 54-dniowa
nowenna pompejańska

Cudowny wizerunek

Matki Bożej z Pompejów
•Matka Boża nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Wy-

biera najbardziej nieprawdopodobne miejsca i narzędzia,
by pokazać cuda, które czyni
dla tych, którzy się Jej oddają.
Narzędziem w przypadku pompejańskich cudów był Bartolo
Longo (1841-1926), którego na
początku trudno byłoby nazwać
wzorem dla innych.
•W szkole średniej Bartolo
Longo wpada w rozpustę, spirytyzm i satanizm. Po „wyświęceniu” na kapłana w “kościele
szatana” spędza lata na swojej “posłudze”, celebrując obrzędy ośmieszające Kościół katolicki i jego kapłanów oraz
systematycznie występując przeciw wszystkiemu, co dotyczy religii katolickiej.
•Powrót do Boga następuje dzięki Vincentowi Pepe, który oddaje Bartola pod opiekę dominikanina brata Alberta.
•Bartolo powiedział: „Kiedy zastanawiałem się nad
moją sytuacją, doświadczałem głębokiego uczucia beznadziejności i chciałem popełnić samobójstwo. Potem usłyszałem jakby echo głosu brata Alberta, który powtarzał
słowa Matki Bożej: Kto rozpowszechnia mój różaniec,
będzie ocalony. Powiedziałem wtedy: „Jeśli to, co mówisz,
jest prawdą i ci, którzy szerzą Twój różaniec, są ocaleni,
znajdę moje zbawienie, bo od tej pory już nie chcę opuszczać tej ziemi bez rozpowszechniania Twojego różańca”.
•W roku 1875 Longo otrzymał w prezencie od siostry Concepty podniszczony obraz Matki Bożej Różańcowej, ze św. Dominikiem i św. Katarzyną ze Sieny. Pierwszą jego reakcją było
uczucie niesmaku, ponieważ obraz był malowidłem o małej
wartości artystycznej. Jednakże siostra Concepta zachęcała:
„Weź go, a zobaczysz, że Matka Boża posłuży się tym obrazem,
by uczynić wiele cudów”. Były to prorocze słowa.

•Bartolo zaangażował się w projekt budowy wspaniałego
kościoła, w którym znalazł się obraz Matki Bożej Różańcowej.
W trakcie powstawania świątyni trzy osoby zostały cudownie
uzdrowione.

•Innym razem Królowa Różańca Świętego powiedziała: Ktokolwiek pragnie uzyskać u mnie względy,
powinien odprawić trzy nowenny różańcowe z prośbą i trzy nowenny z podziękowaniem.
•Posłuszne wypełnianie wszystkich poleceń Matki

Bożej zaowocowało całkowitym uzdrowieniem Fortunaty.

W relacji z benedyktyńskiego klasztoru
w Clyde w stanie Missouri czytamy: „Cud różańcowy zrobił ogromne wrażenie na papieżu
Leonie XIII, który w swoich listach okólnych
wzywał wszystkich chrześcijan do żarliwego
odmawiania różańca.”

Szczególne nabożeństwo
•Dnia 3 marca 1884 roku młodej dziewczynie Fortunacie

Agrelli objawiła się Matka Boża Pompejańska, przekazując jej
to szczególne nabożeństwo zwane Nowenną Pompejańską.

Nowenna Pompejańska nosi nazwę “cudownej nowenny”, ponieważ rzesze osób,
które ją odmówiły, otrzymały wyproszone łaski. Lecz zdarza się też, że wierni otrzymują łaskę inną niż ta, o którą prosili, ponieważ
Niepokalana wie lepiej, czego potrzebujemy.
Ta szczególna modlitwa nigdy nie pozostaje
bez odpowiedzi.

•Ta młoda dziewczyna cierpiała na trzy różne nieuleczalne choroby. Wraz ze swą rodziną rozpoczęła odmawianie Nowenny.
•Najświętsza Maryja Panna objawiła się Fortunacie, siedząc

na wspaniałym tronie, w otoczeniu świetlistych postaci, z Dzieciątkiem Jezus na kolanach i różańcem w dłoni. Skierowała do
niej słowa: Zwracałaś się do mnie różnymi tytułami i zawsze otrzymywałaś moje łaski. Teraz wzywasz mnie tytułem, który jest mi najmilszy: Królowa Różańca Świętego,
dlatego nie mogę odmówić twojej prośbie, ponieważ jest to
imię najbardziej mi drogie i najcenniejsze ze wszystkich.
Odpraw trzy nowenny, a otrzymasz wszystko.

Cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej znajduje się nad bogato
zdobionym głównym ołtarzem w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy)

