
Obietnice różańcowe 

Zostały one dane  bł. Alanowi de Rupe przez Matkę Bożą. Warto je poznać, aby mieć większą 
motywację przy odmawianiu różańca. 

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę. 

2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski. 

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje. 

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi 
miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 

5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą. 

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zo-
staną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani. 

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło 
Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. 

10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 

11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 

12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych po-
trzebach. 

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych 
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i 
siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa. 

15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego  upodobania. 

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do  
odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała  
obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec mo-
dląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzymał.  

Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. 
Bartola Longa.  

Papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Apostoła Różańca Świę-
tego -  Bartolo Longo ceremonią beatyfikacji w dniu 26 paździer-
nika 1980 roku. 

 

Nowenna Pompejańska 

 

Modlitwa nie do odparcia 



Jak odmawiać? 

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części  
Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może  
odmawiać czwartą część z Tajemnicami  Światła. Przed rozpoczęciem każdej  
z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), 
a następnie mówimy: 

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego. 

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, 
po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę: 

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, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy  
następującą modlitwę: 

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, każdą z trzech części różańca kończymy 
po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej: 

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! 

Jak odmawiać różaniec? 

Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga. 

Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.. Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.. 

Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawia-
niu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierw-
szą. Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarza-
nych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. ……. 

Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: "O mój Jezu, przebacz nam 
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". 

Tajemnica Radosna 

Tajemnica Światła 

Tajemnica Chwalebna 

Tajemnica Bolesna 


