
NOWENNA W INTENCJI 

NAMASZCZONEGO 
 

„Gniew Boga Ojca” wzywa wszystkich 
czytających przekazy i Orędzia do modlitwy  
za Namaszczonego i wzięcie udziału w tej 

Nowennie modlitewnej! 
 

Kim jest Namaszczony? 
Naznaczony przez Boga przyszły świecki władca 
Polski, ukoronowany i dany jako strażnik Narodu 
(według wielu Bożych Orędzi, w tym wizji Zofii Nosko). 
Ten człowiek żyje obecnie w Narodzie polskim, lecz z 
woli Bożej pozostaje w ukryciu. 
 
Kiedy zaczynamy Nowennę? 
Zaczynamy ją w czwartek, 26 sierpnia, w uroczystość 
NMP Częstochowskiej i kończymy 3 września. 
 
Co odmawiamy? 
Obowiązkowo odmawiamy jedną tajemnicę Różańca 
(Zesłanie Ducha Świętego) tuż po Apelu Jasnogórskim 
o 21.00. Apel możemy wyrecytować lub zaśpiewać, tak 
jak odmówić tajemnicę głośno lub w duchu.  
Po odmówieniu dodajemy wezwanie błagalne do Boga 
Ojca własnymi słowami w sprawie Namaszczonego. 
 
Obowiązkowo, to znaczy każdy może dołączyć więcej 

wedle możliwości i czasu, i nie tylko modlitwę (to co 

można ofiarować na dany dzień, w tym Msza Święta).  

Ważne jest trwanie w Łasce uświęcającej, zatem jeśli 

ktoś nie jest, to spowiedź jak najszybciej, także w ciągu 

tych dziewięciu dni, jeśliby miało się być bez Łaski 

uświęcającej w trakcie. 

przymierzemilosci.pl 
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