
Nowenna Pompejańska 
– modlitwa nie do odparcia!

   W 1876 roku w kościele parafialnym w Pompejach 21-letniej Włoszce,  wówczas nieuleczalnie
chorej,  Fortunatynie  Agrelli  objawiła  się  Matka  Boża  i  poleciła:  „Ktokolwiek  pragnie
otrzymać  łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny błagalne, odmawiając
piętnaście tajemnic mojego różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny
dziękczynne”. Po odprawieniu tak opisanej modlitwy Natina została uzdrowiona.

Jak odmawiać nowennę?

   Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Dzieli się na część błagalną i dziękczynną. Obie trwają po 27
dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli
ktoś chce,  może odmawiać czwartą część – światła.  Aby się nie pogubić warto zaznaczać np. w
kalendarzu  dni  trwania  nowenny.  Modlitwy  początkowe  różańca  (Wierzę  w  Boga,  Ojcze  Nasz,
3xZdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) odmawiamy tylko raz w danym  dniu.

Przed rozpoczęciem różańca, wymieniamy najpierw intencję (jedną na całą nowennę), a następnie
wzbudzamy w sercu miłość do Maryi słowami:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni,  gdy odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej kończymy ją następującą
modlitwą:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie
słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy
Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą
moją,  o  Matko  Słowa  Przedwiecznego,  ale  przez  święty  Twój  różaniec
i  przez  upodobanie,  jakie  okazujesz  dla  Twojej  świątyni  w  Pompejach
wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez  pozostałe  27  dni  odmawiamy  część  dziękczynną  nowenny  Pompejańskiej  i  codziennie
kończymy ją następującą modlitwą:

Cóż  Ci  dać  mogę,  o  Królowo  pełna  miłości?  Moje  całe  życie  poświęcam
Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca
Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej 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  i  ja,  grzesznicy,  z  zaufaniem  do  Ciebie  się  udawali.
O,  gdyby  cały  świat  wiedział  jak  jesteś  dobra,  jaką  masz  litość  nad
cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

   Nowenna Pompejańska nosi przydomek „modlitwy nie do odparcia”. Modlitwa nie do odparcia
ponieważ  Matka  Boża  ma  wstawiać  się  za  każdą  z  próśb  kierowaną  do  Boga  w  ten  sposób.
Październik  to  szczególny  miesiąc,  więc  może  warto  zacząć  odmawiać  nie  jedną,  a  trzy  części
różańca? Kilkukrotnie sama przekonałam się już, że ta modlitwa, którą Maryja zanosi do Boga, jest
rzeczywiście NIE DO ODPARCIA.
                                                                  Życzę powodzenia i wytrwałości w modlitwie.
                                                                                                                                                        Dorota Sowa


