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— Wprowadzenie —
Mamy przyjemność oddania do rąk Czytelników polskie wydanie książeczki „Modlitwa z wiarą”, cenną publikację napisaną w swoim czasie przez samego założyciela
Nowych Pompejów, bł. Bartola Longa, by zaspokoić potrzeby wielu jemu współczesnych, którzy pragnęli mieć
w swoich rękach kieszonkową modlitewną pomoc, prostą
i łatwą w użyciu.
Można rzec, że wartość tej publikacji zweryﬁkowało
445 wydań na przestrzeni półtora wieku. Polskie tłumaczenie jest oparte na najnowszej, włoskiej edycji. Choć
wierne w treści wydaniu Błogosławionego, prezentuje
się z lepszym i bardziej funkcjonalnym uporządkowaniem treści. Została w nim wzięta pod uwagę ścieżka odnowy wdrożona przez Kościół po Soborze Watykańskim II,
beatyﬁkacja Bartola Longa, która odbyła się 26 października 1980 roku, oraz nowy schemat różańca wzięty ze
wskazań z listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium
Virginis Mariae”. Dokument papieski jest nową kartą dla
zaangażowania pompejańskiego sanktuarium w dzieło
ewangelizacji, wydany na nowo przez papieża Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki do tej świątyni maryjnej 19 października 2008 roku.
Wydawca
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Tajemnice różańcowe
rozłożone w czasie
Różaniec można odmawiać w całości każdego dnia
i nie brakuje tych, którzy czynią to w sposób godny pochwały. Wypełnia on w ten sposób dni wielu kontemplacyjnych dusz, dotrzymuje towarzystwa chorym oraz osobom starszym w bólu i samotności. To jednak oczywiste
– tym bardziej jeśli dodać nowy cykl tajemnic światła –
że wielu nie będzie w stanie odmawiać więcej niż tylko
jednej części, według określonego tygodniowego porządku.
Gdzie wstawić tajemnice światła? Biorąc pod uwagę
fakt, że sobota jest zgodnie z tradycją dniem o silnym
charakterze maryjnym, wydaje się wskazane, by na sobotę przeznaczyć drugą medytację tygodniową tajemnic
radosnych, w których obecność Maryi jest wyrazistsza.
Czwartek pozostaje zatem wolny na medytację tajemnic
światła.
Tydzień różańcowy przedstawia się więc w ten sposób:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota:
Niedziela:

Tajemnice radosne
Tajemnice bolesne
Tajemnice chwalebne
Tajemnice światła
Tajemnice bolesne
Tajemnice radosne
Tajemnice chwalebne
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To wskazanie nie ma jednak na celu ograniczenia
słusznej swobody osobistej i wspólnotowej medytacji,
według duchowych oraz duszpasterskich potrzeb,
a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogą sugerować odpowiednie dostosowania. Co jest naprawdę
ważne, to to, by różaniec był pojmowany i przeżywany
jako droga kontemplacji.
Dzięki niej, jako uzupełnienie tego, co dokonuje się
w liturgii, tydzień chrześcijanina, skoncentrowany na
niedzieli, dniu zmartwychwstania, staje się drogą przez
tajemnice życia Chrystusa, a On objawia się w życiu
swych uczniów jako Pan czasu i historii (por. RVM 38).

TAJEMNICE RADOSNE
(poniedziałek i sobota)
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
– Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
– Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… (śpiewane, str. 71)
1 – Zwiastowanie Maryi (Łk 1,30–32.38)
Czytanie: Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. Na to rzekła Maryja:
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Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć
i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie,
spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje
życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

ŚPIEWY
Ukaż nam Panie…
Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy.
Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo,
Z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy.
Andante, w tempie spokojnego kroku
3
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— Rozdział VIII —

NOWENNA I SUPLIKA
DO MATKI BOŻEJ POMPEJAŃSKIEJ
Jak się modlić nowenną?
Nowenna do Matki Bożej Pompejańskiej polega na odmówieniu trzech dziewięciodniowych nowenn błagalnych
oraz po nich trzech dziewięciodniowych nowenn dziękczynnych. Obie części trwają po 27 dni. Ta 54-dniowa nowenna wiąże się z odmówieniem codziennie całego różańca (15 lub 20 tajemnic).

Pochodzenie nowenny błagalnej
Bartolo Longo cierpiąc na dur brzuszny, napisał
w lipcu 1879 roku nowennę błagalną o wyproszenie łask
w trudnych przypadkach. Każdego dnia modlił się przed
obrazem Matki Bożej Pompejańskiej i dokonywał zmian
w tekście. Ponieważ nastąpiło poważne pogorszenie zdrowia, poprosił o przyniesienie obrazu do swojego pokoju.
Wtedy zaczął modlitwę wezwaniem do św. Katarzyny ze
Sieny o wstawiennictwo u Maryi, po czym nagle wyzdrowiał. Od tego czasu Maryja obdarza laskami każdego, kto
prosi ją o łaski poprzez nowennę błagalną.
Wiele z tych cudów i łask zostało zaaprobowanych przez
biskupa diecezji i zbadanych w procesie kanonicznym,
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