
Nowenna Pompejańska 

Nowenna pompejańska nazywana jest modlitwą „nie do odparcia”. Za jej pomocą wypraszamy u 

Najświętszej Maryi Panny łaski, które, mogłoby się wydawać, są niemożliwe do spełnienia. Matka Boża 

dała obietnicę, że każdy, kto przez kolejne 54 dni będzie odmawiał 15 części różańca, ten otrzyma 

łaskę, o którą prosi. Kluczem do uzyskania potrzebnych łask jest niezłomna wiara oraz wytrwałość w 

modlitwie. 

Wyraz „nowenna” pochodzi od łac. novem – dziewięć i odnosi się do nabożeństwa zwykle trwającego 

dziewięć dni. Decydując się na odmawianie nowenny pompejańskiej, deklarujemy, że odmówimy: 

3 nowenny błagalne (3 x 9 dni = 27 dni) 3 nowenny dziękczynne (3 x 9 dni = 27 dni). 

Nowenna pompejańska trwa więc 54 dni. Codziennie będziemy odmawiać cały różaniec, tzn. 

trzy jego części – radosną, bolesną i chwalebną. Tajemnice Światła dodane zostały jako czwarta część 

różańca przez św. Jana Pawła II i nie są obowiązkowe przy odmawianiu nowenny pompejańskiej. 

Przez wszystkie dni Nowenny Pompejańskiej modlimy się w jednej, codziennie tej samej, jasno 

sprecyzowanej intencji. Różaniec powinien być odmawiany w pełnym skupieniu. Czas tej modlitwy 

poświęcamy wyłącznie Matce Bożej Pompejańskiej. 

Jak odmawiać nowennę pompejańską? 

Przez pierwsze 27 dni odmawiamy błagalną część nowenny pompejańskiej, przez kolejne 27 dni – 

część dziękczynną. Modlitwa powinna przebiegać w następujący sposób: 

1. Czynimy znak krzyża 

2. Przed rozpoczęciem każdej z trzech części różańca przedstawiamy intencję, jaką zanosimy do Matki 

Bożej Pompejańskiej, a następnie wypowiadamy słowa: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, 

Królowo Różańca Świętego. 

3. Rozpoczynamy modlitwę różańcową od modlitw początkowych różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x 

Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca. 

4. Odmawiamy kolejne 3 części różańca (radosną, błagalną, chwalebną) – 15 dziesiątek – nie musimy 

mówić wszystkich bez przerwy. 

5. Po ukończeniu trzech części różańca mówimy modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej, 

odpowiednio błagalną (przez pierwsze 27 dni) lub dziękczynną (przez kolejne 27 dni). 

Modlitwa błagalna: Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie 

słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej 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 Twej świątyni w Pompejach, 

wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen. 

Modlitwa dziękczynna: 

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. 

6. Po odmówieniu trzech części różańca wraz z odpowiednią modlitwą odmawiamy Pod Twoją Obronę oraz 

trzy razy z ufnością wypowiadamy błagalne słowa:Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! 

7. Całą modlitwę kończymy znakiem krzyża. Przed rozpoczęciem nowenny warto przygotować sobie 

kalendarz z oznaczeniem dni nowenny błagalnej i nowenny dziękczynnej lub po prostu skreślać dni w 

zwykłym kalendarzu. Istnieją też specjalne aplikacje na smartfony motywujące do odmawiania 

nowenny pompejańskiej. 
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