Ile intencji można złączyć z Nowenną Pompejańskią, czy rzeczywiście jedną?
Na oficjalnej stronie internetowej Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w
Pompejach, istnieje zapis jak doszło do uformowania się nowenny pompejańskiej którą
znamy dzisiaj. Zamieszczony tam tekst i przetłumaczony na język polski jednoznacznie
potwierdza, że w nowennie można prosić o wiele łask a nie tylko o jedną. Z tekstu
wynika też, że nowenna jaką znamy dzisiaj nie od razu tak była zbudowana jak ją
dzisiaj znamy. Bartolo Longo „dopracował” część dziękczynną zapewne pod
natchnieniem Maryi, a Kościół zatwierdził wraz modlitwami błagalnymi i dziękczynnymi.
Gdy zaś chodzi o ilość części różańca w ciągu dnia, to zaleca się aby odmawiać także
tajemnice światła ( tak w nowennach błagalnych jak i dziękczynnych ). Proszę jednak
pamiętać że Bogu i Maryi bardziej zależy na naszej miłości, uniżeniu i wierze, że Bóg
spełni naszą prośbę, niż na samej legalnie i dokładnie odmówionej modlitwie. Ta
postawa duchowa
jest zasadnicza zawsze wobec jakiejkolwiek modlitwy czy
nabożeństwa. Bogu najbardziej chodzi o relację miłości i przyjaźni ze strony
człowieka, potem dopiero liczy się forma i ilość modlitwy.
http://www.santuario.it/santuario81/preghiere-pii-esercizi-e-devozioni96/novene-allabeata-vergine99.html
Novena di Ringraziamento alla vergine del Rosario di Pompei
Incalcolabili sono state in oltre cento anni le grazie concesse dalla beata Vergine del Santo
Rosario di Pompei a tutti quelli che si sono rivolti a Lei pregandola con la “Novena
d'Impetrazione”, scritta da Bartolo Longo nel 1879. Tra questi anche la figlia del Commendante
Agrelli di Napoli, alla quale la Madonna apparve personalmente nel 1884, dicendole «Ogni
volta che vuoi grazie da me, fammi tre Novene con la recita delle quindici poste del Rosario
ed altre tre Novene per ringraziamento». La giovane Fortunatina Agrelli eseguì alla lettera le
indicazioni della Vergine e guarì prodigiosamente. Nel 1889, Bartolo Longo compose, poi, la
“Novena di Ringraziamento” della quale sono state stampate numerosissime edizioni, in italiano
ed in varie lingue straniere.
Nowenna dziękczynna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei,
Niezliczone były w przeciągu ponad stu lat łaski udzielone przez Najświętszą Maryję Pannę
Różańcową z Pompei wszystkim tym, którzy zwrócili się do Niej prosząc ją „Nowenną
Błagalną”, napisaną przez Bartolo Longo w 1879 roku. Pomiędzy nimi była także córka
Komandora Agrelli z Neapolu, której Madonna ukazała się osobiście w 1884 roku, mówiąc jej
«Ilekroć chcesz łaski ode mnie, odpraw mi trzy Nowenny odmawiając piętnaście dziesiątek
Różańca i inne trzy Nowenny na podziękowanie». Młoda Fortunatina Agrelli wypełniała
dosłownie wskazówki Dziewicy Panny i cudownie wyzdrowiała. Potem, w 1889 roku, Bartolo
Longo ułożył, „Nowennę Dziękczynną” której nakłady były licznie drukowane, po włosku i w
różnych obcych językach.

