
NOWENNA POMPEJAŃSKA

Nowenna nie do odparcia

"Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Moją

cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca,

a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne."



Jak odmawiać Nowennę Pompejańską?

Przede  wszystkim  mylące  może  być  to,  że  nowenna  kojarzy  się
z  dziewięcioma  dniami  modlitw.  W  przypadku  nowenny  pompejańskiej  jest
inaczej: odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego?

Wzięło się to stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne
i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54.

Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną pompejańską.

Cała nowenna pompejańska trwa więc 54 dni i dzieli się na dwie części po 27
dni.  Nazywamy je częścią  błagalną i  dziękczynną. Aby się nie pogubić,  warto
zaznaczyć  sobie  w  kalendarzu  dni  trwania  nowenny  –  datę  rozpoczęcia
i zakończenia.

Nowennę  pompejańską  odmawiamy  w  jednej  intencji  przez  cały  czas  jej
trwania.  Nie  wymieniamy  listy  intencji,  ale  jedną,  najlepiej  precyzyjną
i konkretną prośbę.

Różaniec – czym jest i jak się na nim modlić?

Każdy  widział  różaniec,  lecz  nie  każdy  umie  się  nim  posługiwać.  Zatem
przypominam ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze
różańca.

1. Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r.
Jan  Paweł  II  dodał  część  światła,  której  nie  musimy odmawiać  w nowennie
pompejańskiej (chociaż warto!)

2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic – wymienione są one w dalszej części.

3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy
modląc się na danej dziesiątce.

4. Tak więc policzmy: 3 części x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia
codziennie  w  nowennie  pompejańskiej.  Z  tajemnicą  światła  będzie  to  20
dziesiątek dziennie.
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Historia powstania Nowenny Pompejańskiej

"Leżałam  w  półśnie  gdy  ukazała  mi  się  Matka  Boża  Różańcowa.  Gdy  ją
ujrzałam,  natychmiast  się  przeżegnałam.  Najświętsza  Panna  w  jednej  ręce
trzymała  Dzieciątko  Jezus,  a  w  drugiej  różaniec.  Siedziała  na  tronie,  który
otaczali aniołowie. Maryja patrzyła na mnie czułym, macierzyńskim wzrokiem.
Wzbudziło  to  moje  zaufanie  i  zaczęłam  ją  natychmiast  błagać: 
– Królowo  Różańca,  udziel  mi  łaski  zdrowia!  Już  złożyłam  Ci  tę  prośbę, 
odmówiłam  nowennę,  ale  nie  doświadczyłam  jeszcze  Twojego  Miłosierdzia. 
A Maryja odpowiedziała:

– Modliłaś  się  do  mnie  pod  różnymi  wezwaniami  i  zawsze  odbierałaś  łaski. 
Teraz, gdy mnie wzywasz pod imieniem Królowej Różańca Świętego, które mi
jest bliższe ponad wszystkie inne, nie mogę ci odmówić. Odpraw trzy nowenny,
oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz.

–  A  po  chwili  zapytała  mnie  czule:  –  Dlaczego  zdjęłaś  mój  medalik? 
Odpowiedziałam, że mi go zabrano i  przyrzekłam, że zawsze będę go nosiła,
a  obrazek  powieszę  na  wezgłowiu  łóżka.  Obiecałam,  że  kiedy  wyzdrowieję,
przybędę do Pompejów, zdejmę obuwie przed wejściem do kościoła i wejdę do
niego boso, aby uklęknąć przed ołtarzem, który Bóg przeznaczył na Jej tron. Na
końcu powiedziałam:

– O Matko, pozwól mi ucałować koniec Twojej szaty! – Tego życzenia Maryja nie
spełniła. Zniknęła, ledwie zdążyłam się przeżegnać i ogarnęło mnie cierpienie.

Z wiarą, że modlitwy do Maryi nigdy nie są daremne, zaczęłam trzy nowenny.
Przy końcu drugiej nowenny, 15 marca tego roku, Najświętsza Panna ukazała 
mi  się  ponownie.  Zasnęłam  lekkim  snem,  a  gdy  ujrzałam  Matkę  Bożą,
pozdrowiłam ją  kilka  razy  słowami:  Monstrate  esse  Matrem,  Okaż  że  jesteś
Matką.

Potem  zebrawszy  się  na  odwagę,  zaczęłam  błagać  Ją  słowami:
– O Maryjo, wskaż mi dzień, w którym skończą się moje cierpienia. Nie mam już 
ani odwagi, ani sił. Wspomożycielko wiernych, ulecz mnie!

Najświętsza Panna, zawsze uśmiechnięta i  o radosnej  twarzy,  odpowiedziała:
– Na  końcu  trzeciej  nowenny  ustaną  konwulsje.  Wszystkie  inne  cierpienia 
skończą  się  w  uroczystość  różańcową  w  październiku.
Potem  pobłogosławiła  mnie  i  zniknęła,  a  ja  zdążyłam  się  tylko  przeżegnać
i  znowu  ogarnęło  mnie  cierpienie.  O  wszystkim  opowiedziałam  rodzinie."

Maryja objawiła się Natinie kolejny raz.

Pocieszycielka strapionych raczyła i tym razem wysłuchać Natiny, którą otoczyła
szczególną opieką.

Ponieważ znosiłaś chorobę z poddaniem się woli Bożej, Bóg udzieli ci tej łaski na
Moją  prośbę.  Zostaniesz  uzdrowiona  z  porażenia  i  ustaną  wszystkie  inne
cierpienia.
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Kiedy  zaczniesz  znów  chodzić,  uklęknij  i  odmów  trzy  razy  Zdrowaś  Maryjo
w podziękowaniu. A nim skończy się maj, wyjdziesz z domu.

Zanim odeszła, dodała głosem pełnym przychylności i dobroci:

"Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy
nowenny,  odmawiając  piętnaście  tajemnic  różańca,  a  potem niech
odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne."

Powyższy fragment pochodzi z książki „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego
w Pompejach”, autorstwa bł. Bartola Longo. 

A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po kroku przez 54 dni:
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Znak Krzyża:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

Ten Różaniec ofiaruję w intencji …………  (podajesz jedną intencję na całą nowennę).
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.

MOLITWY WSTĘPNE  RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
(odmawia się „na krótkiej” części Różańca jeden raz w ciągu dnia)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa
Chrystusa,  Syna  Jego  Jedynego,  Pana  naszego,  który  się  począł  z  Ducha
świętego,  narodził  się  z  Maryi  Panny,  umęczon  pod  Ponckim  Piłatem,
ukrzyżowan,  umarł  i  pogrzebion,  zstąpił  do  piekieł,  trzeciego  dnia
zmartwychwstał,  wstąpił  na  niebiosa,  siedzi  po  prawicy  Boga  Ojca
Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę  w  Ducha  Świętego,  święty  Kościół  powszechny,  świętych  obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała  zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  pomnaża  nam  WIARĘ”.
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który wzmacnia naszą NADZIEJĘ”.
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  rozpala  nas  MIŁOŚCIĄ”.
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
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CZĘŚĆ PIERWSZA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO — TAJEMNICE RADOSNE

TAJEMNICA I
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Maryja  ofiarowała  siebie,  a  Bóg  uradował  się,  że  znalazł  w  Maryi  Matkę
najświętszą ze wszystkich matek. Prośmy Jezusa, by pozwolił nam zrozumieć,
jaką  była  ta  Jego  radość,  że  mógł  prowadzić  Maryję  ku  bliskiej  łączności
z Ojcem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „któregoś,  o  Panno  z  Ducha
Świętego przyjęła".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen. (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA II
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Na  polecenie  Anioła  Maryja  udaje  się  do  swojej  krewnej  Elżbiety.  Została
obdarzona wielką Tajemnicą, a oto maleńki Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, pod
wpływem Ducha Świętego, objawia swojej matce, że Maryja jest Matką jej Boga.
Prośmy Maryję  i  Elżbietę,  aby  nam objawiły  jak mamy nasze  łaski  osobiste
umiejętnie wykorzystywać do życia tajemnicą wiary.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „któregoś,  o  Panno  do  Elżbiety
zaniosła".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen. (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA III
NARODZENIE PANA JEZUSA

Jezusowe narodziny otaczała radość. Była to też radość Jezusa ofiarowującego
siebie św. Józefowi i pasterzom czyli najbiedniejszym. Jezus chciał, aby Go nosili
na  rękach  najbiedniejsi.  Prośmy Pana,  aby    i  nam udzielił  podobnych łask
w Eucharystii, gdy Go przyjmujemy.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „któregoś,  o  Panno  porodziła".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen. (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
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TAJEMNICA IV
OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Maryja oddała swoje życie całkowicie Jezusowi, aby On mógł nim dysponować
jak zechce. Posłusznie ofiarowała Go w Świątyni Ojcu, a potem trwała przy Nim
aż do Ukrzyżowania. Prośmy Jezusa o taką łaskę dla nas - dar ofiarowania się
Jemu w dyspozycyjności czynów, w ogromnej cierpliwości.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus,  „któregoś,  o  Panno do świątyni
zaniosła".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen. (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA V
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Jezus pierwszy raz nauczał i było to Jego pierwsze cierpienie. Oto dla pozostania
z  uczonymi,  aby  odpowiadać  na  ich  pytania,  poświęcił  spokój  Serca  swojej
ukochanej Matki, która Go musiała szukać.
Prośmy  Jezusa,  aby  i  nam  dane  było  rozumienie  cierpienia,  które  uświęca
człowieka.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „któregoś,  o  Panno  w  świątyni
znalazła".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

MODLITWA KOŃCOWA PO TAJEMNICACH RADOSNYCH
(odmawia się po każdej części Różańca – czyli pięciu tajemnicach)

Przez  pierwsze  27  dni  (3  nowenny  9-dniowe)  odmawiamy  część  błagalną
nowenny pompejańskiej:

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 (3 nowenny 9-dniowe) odmawiamy część dziękczynną
nowenny pompejańskiej:

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.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! - 3 razy
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CZĘŚĆ DRUGA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO — TAJEMNICE ŚWIATŁA

Ten Różaniec ofiaruję w intencji …………  (ta sama intencja przez kolejne 54 dni).
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.

TAJEMNICA I
CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

"Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Właśnie wtedy,
gdy Jezus schodzi  do wody jako niewinny,  czyniąc siebie za nas "grzechem"-
otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem Umiłowanym. Natomiast
Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji."

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  przyjął  chrzest  od  Jana
Chrzciciela".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia  piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA II
OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

"Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając 
wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca 
uczniów na wiarę."

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który przemienił wodę w wino".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA III
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

"Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego oraz
wzywanie do nawrócenia. odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego
z ufnością, Jezus daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie
realizował  aż  do  skończenia  świata.  Szczególny  wyraz  tej  tajemnicy  
nadał powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który głosił Królestwo Boże".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od  ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
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TAJEMNICA IV
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

"Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest przemienienie,  które
według  tradycji  miało  miejsce  na  górze  Tabor".  Głębię  tej  tajemnicy  Jezus
objawił  trzem  wybranym  Apostołom.  Pan  ukazał  im  swoje  Bóstwo  i  swoją
chwałę. Tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swoje nauki, także te
najtrudniejsze:  o Krzyżu i  cierpieniu.  Mówił:  "Syn Boży musi cierpieć; będzie
zabity".

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  przemienił  się  na  Górze
Tabor".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA V
USTANOWIENIE EUCHARYSTII

"Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze 
swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 
"aż do końca" świadectwo swej miłości do ludzi, dla zbawienia których złożył 
siebie samego w ofierze."

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który ustanowił Eucharystię".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

MODLITWY KOŃCOWE PO TAJEMNICACH ŚWIATŁA

Przez  pierwsze  27  dni  (3  nowenny  9-dniowe)  odmawiamy  część  błagalną
nowenny pompejańskiej:

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 (3 nowenny 9-dniowe) odmawiamy część dziękczynną
nowenny pompejańskiej:

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.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! - 3 razy
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CZĘŚĆ TRZECIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO — TAJEMNICE BOLESNE

Ten Różaniec ofiaruję w intencji ………………………………………………………. .
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.

TAJEMNICA I
AGONIA W OGRÓJCU

Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, aby razem z Nim modlili się, a oni zasnęli.
Prośmy  Jezusa,  aby  przez  swoją  Agonię  oczyścił  wszystkie  nasze  stany
zagmatwania, wyczerpania i lęku, byśmy stając się od nich wolnymi, mogli się
modlić razem z Nim.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który za nas Krwią się pocił".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA II
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Jezus zechciał przyjąć to upokorzenie stosowane wobec złoczyńców. Jego ciało
zranił nasz grzech, przez  co stało się ono jedną wielką raną. Prośmy Jezusa,
aby dał  nam siły do ofiarowania Mu wszystkich  naszych fizycznych cierpień
i upokorzeń jakich doznamy w życiu, w celu naszego zbliżenia się do  Niego.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który za nas był ubiczowany".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA III
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Nasz  Pan  jest  Królem,  ale  zechciał  by  żołnierze  rzymscy  wystawili  Go  na
pośmiewisko,  aby Go,  dla  drwiny,  ukoronowali  cierniem. Jego głowa została
zmasakrowana,  dla  uwolnienia  nas od  pojęć  i  wyobrażeń przeszkadzających
nam w pełnym przynależeniu  do  Niego.  Prośmy Pana,  by  przez  swą  Mękę
wyzwolił nas od diabła, od naszego agresywnego "ja".

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  za  nas  był  cierniem
ukoronowany".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
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TAJEMNICA IV
DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

W  tej  Drodze  Jezusowi  mogli  pomagać  Aniołowie,  ale  On  chciał  aby  to  był
Szymon - jeden z nas. W ten  sposób uczy nas, że codziennym trudem pracy,
podejmowany wraz z Nim, możemy się przyczynić do  zbawienia świata. Prośmy
Jezusa, aby zechciał przyjąć nasz trud i pracę, nasz codzienny krzyż i aby  dał
nam siłę, byśmy go mogli nieść bez narzekania.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który za nas Krzyż dźwigał".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA V
UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA

W tej Godzinie Jezus przyciągnął nas do siebie i dał nam swoją Matkę. Prośmy
gorąco Pana, by przez swój Krzyż uwolnił nas zupełnie od szatana, aby dał nam
wolne serce.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który za nas był ukrzyżowany".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

MODLITWY KOŃCOWE PO TAJEMNICACH BOLESNYCH

Przez  pierwsze  27  dni  (3  nowenny  9-dniowe)  odmawiamy  część  błagalną
nowenny pompejańskiej:

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 (3 nowenny 9-dniowe) odmawiamy część dziękczynną
nowenny pompejańskiej:

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.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! - 3 razy
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CZĘŚĆ CZWARTA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO — TAJEMNICE CHWALEBNE

Ten Różaniec ofiaruję w intencji ………………………………………………………. .
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.

TAJEMNICA I
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Naszą  najgłębszą  potrzebą  jest  odczuwanie  Obecności  Jezusa.  Nasz  Pan
zmartwychwstał,  więc  może  być  obecny  przy  każdym  z  nas.  Znakiem  tej
Obecności  jest  Eucharystia.  Prośmy  Pana  o  łaskę  silnej  wiary  w  Jego
zmartwychwstanie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który powstał z martwych".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA II
WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA

Potrzeba nam nadziei, że spotkamy naszego Pana, któremu Bóg dał "Królestwo,
potęgę i chwałę na wieki" i, który wstawia się za nami do Boga w niebie. Prośmy
Jezusa o siłę, która przyciągnie nas do Niego.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który do Nieba wstąpił".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA III
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Potrzebny jest nam pokój serc, którego sprawcą jest Duch Święty - Duch, który
jednoczy człowieka z Jezusem. Prośmy Boga, aby zesłał nam Ducha Świętego,
który usunie z nas wszystko, co przeszkadza oddać się Jezusowi.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który nam Ducha Świętego zesłał".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
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TAJEMNICA IV
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pragniemy  być  świętymi.  Jest  to  możliwe  tylko  przez  utrzymanie  bliskości
z ludzką świętą naturą Jezusa, w Eucharystii. Prośmy Maryję, aby wprowadziła
nas w tajemnicę Jej bliskości z Jezusem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, „który wziął Cię, o Panno do Nieba".
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz  i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze  grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź  wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICA V
UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Pragniemy Królestwa Pokoju. Jest to królestwo Jezusa i Maryi. Jemu nie grożą
ataki  szatana.  Prośmy  Maryję,  by  czuwała  nad  naszymi  myślami,  gestami
i słowami tak, aby wprowadzały one pokój do ludzkich serc.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i  błogosławiony  owoc  żywota  Twojego  Jezus,  „który  w  Niebie  Cię,  o  Panno
ukoronował".                                                                      
Święta Maryjo,  Matko Boża,  módl  się  za nami grzesznymi teraz i  w godzinę
śmierci naszej. Amen.  (odmawia się 10 razy)
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie  dusze  do  nieba  i  dopomóż  szczególnie  tym,  którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

MODLITWY KOŃCOWE PO TAJEMNICACH CHWALEBNYCH

Przez  pierwsze  27  dni  (3  nowenny  9-dniowe)  odmawiamy  część  błagalną
nowenny pompejańskiej:

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 (3 nowenny 9-dniowe) odmawiamy część dziękczynną
nowenny pompejańskiej:

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.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! - 3 razy

Pod Twoją obronę   uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas
zawsze  wybawiać,  Panno  chwalebna  i  błogosławiona.  O  Pani  nasza,
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi
nas oddawaj.

Znak Krzyża:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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Wydruk ze strony:   http://np.epogodny.pl
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