
NOWENNA POMPEJAŃSKA
IV CZĘŚĆ RÓŻAŃCA - TAJEMNICE ŚWIATŁA

Intencja: ....................................

„Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”. 

I. Chrzest w Jordanie

Swoim gestem obmycia w Jordanie Chrystus zachęca nas do podjęcia trudu osobistego nawrócenia.
Nawrócenie i odpuszczenie grzechów jest początkiem nadziei dla każdego z nas. Człowiek nadziei to
człowiek nawrócony, to człowiek prawy, człowiek sumienia.

1 raz Ojcze nasz ...
10 razy Zdrowaś Mario ...
1 raz Chwała Ojcu ...
1 raz 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."

II. Wesele w Kanie Galilejskiej

Troska  Jezusa  o  nowożeńców przypomina  nam najważniejsze  pytania:  czy  troszczę  się  o  moją
rodzinę? Czy pamiętam, że życie rodzinne to moja pierwsza i najważniejsza droga do Boga, do
zbawienia i szczęścia?

1 raz Ojcze nasz ...
10 razy Zdrowaś Mario ...
1 raz Chwała Ojcu ...
1 raz 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."

III. Głoszenie królestwa Bożego

Słowa i czyny Jezusa są podstawą naszej nadziei na nasze osobiste nawrócenie i na wytrwanie do
końca  w wierności  Bogu.  Dobra  Nowina,  którą  głosi  Jezus,  dodaje  nam otuchy  i  nadziei,  gdyż
upewnia nas o tym, że mimo skutków grzechu pierworodnego każdy z nas może stać się nowym,
świętym człowiekiem, który umie sobie radzić z twardą rzeczywistością.

1 raz Ojcze nasz ...
10 razy Zdrowaś Mario ...
1 raz Chwała Ojcu ...
1 raz 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."

IV. Przemienienie na górze Tabor

Pośród niepokojów warto pójść za Jezusem. Warto pójść  na górę modlitwy i  wyciszenia.  Warto
wypłynąć na głębię. Życie na płyciźnie, kierowanie się modą i mentalnością tego świata, zawężenie
pragnień i ideałów, szukanie doraźnej przyjemności prowadzą do utraty nadziei. Trwanie w nadziei
wymaga odwagi i wypływania na głębię, bo tylko na głębi można spotkać z Jezusem.
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1 raz Ojcze nasz ...
10 razy Zdrowaś Mario ...
1 raz Chwała Ojcu ...
1 raz 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."

V. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia to przypomnienie o tym, że Bóg przyjmuje nas z miłością od zawsze i na zawsze, że nam
nieustannie błogosławi, że pomaga nam połamać to, co w nas egoistyczne i grzeszne, i że pragnie
rozdać nas naszym bliźnim jako dobry dar swojej miłości.

1 raz Ojcze nasz ...
10 razy Zdrowaś Mario ...
1 raz Chwała Ojcu ...
1 raz 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."

Pod twoją Obronę …

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 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

Nowennę kończymy – Znakiem Krzyża.
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