14-22 listopada 2020 r.
Odpusty Opieki Najświętszej
Maryi Panny, Matki Miłosierdzia
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„Totus Tuus” (Cały Twój) – słowa, które Karol
Wojtyła, a później papież Jan Paweł II, umieścił w
swoim herbie biskupim i papieskim. „Te dwa słowa –
pisze Papież – wyrażają całkowitą przynależność do
Jezusa za pośrednictwem Maryi.” Maryja, jako wzór
kobiety, jako Matka Kościoła, Orędowniczka, Przewodniczka towarzyszy Mu w najważniejszych momentach życia. Rok 2020 Sejm ogłosił rokiem św.
Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin
(1920-2020). Dlatego w trakcie tegorocznych Opiek
postaramy się bliżej przyjrzeć relacji św. Jana Pawła II
z Najświętszą Maryją Panną i temu, jaką rolę Matka
Boża odegrała w życiu Papieża.
„Totus Tuus” – tę dewizę św. Jan Paweł II przejął
od św. Ludwika Grignion de Montforta (Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673–1716). Pochodzi ona
z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”: Totus Tuus ego sum et omnia mea
Tua sunt. (...), Maria. Jestem cały Twój i wszystko, co
moje, do Ciebie należy, Maryjo. To dzieło zostało napisane w 1712 r., lecz manuskrypt pozostawał praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy po przypadkowym odkryciu tekstu „Traktatu…” w 1842 r. został
opublikowany w 1843 r., osiągnął on natychmiastowy
sukces i okazał się dziełem nadzwyczaj skutecznym w
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szerzeniu „prawdziwego nabożeństwa” do Najświętszej Maryi Panny. Św. Jan Paweł II pisał: „Nauczanie
św. Ludwika wywarło ogromny wpływ na pobożność
maryjną wielu wiernych i na moje życie”.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się 31 stycznia 1673 r. w Montfort (Montfort-sur-Meu) w Bretanii (Francja), z miłości do Matki
Bożej podczas Bierzmowania przybrał jako drugie
imię Maria. W latach 1685-1693 pobierał naukę w
kolegium jezuitów św. Tomasza Becketa w Rennes,
w latach 1693-1700 studiował na Uniwersytecie Sorbońskim w Paryżu, od 1695 r. – w słynnym seminarium paryskim Saint-Sulpice. Już wtedy Ludwik z
wyjątkową radością mówił o swojej ulubionej Matce
Maryi, przeczytał i przestudiował wszystkie otrzymane księgi o nabożeństwie do Matki Bożej, jeszcze
przed święceniami (5 czerwca 1700 r.) złożył śluby
czystości. Przez całe swoje życie kapłańskie pełnił
misje w różnych regionach Francji, wszędzie ożywiał
życie religijne, budował Kalwarie, prowadził obszerną działalność duszpasterską, założył Towarzystwo
Maryi (Zgromadzenie Misjonarzy), zakładał zakony żeńskie i męskie, zostawił kilka traktatów teologicznych i ascetycznych, napisał mnóstwo listów
duszpasterskich, homilii, tekstów pobożnych pieśni.
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Pomimo, że był atakowany zarówno ze strony duchowieństwa, jak i środowisk świeckich, wyganiany
z miejsc, w których nauczał, znosił wszystko z apostolskim spokojem i swoimi wartościami dorównał
największym świętym. Według pewnego kronikarza,
Ludwik był drugim Wincentym Ferreriuszem co do
kazań, drugim Franciszkiem z Asyżu co do miłości
do ubóstwa, drugim Bernardem z Clairvaux co do
nabożeństwa do Matki Bożej i drugim apostołem
Pawłem co do znoszonych prześladowań i cierpień.
Zmarł 28 kwietnia 1716 r. w St.-Laurent-sur-Sèvre
do ostatnich chwil nauczając i troszcząc się o swoje założone kongregacje. Relikwie św. Ludwika spoczywają w sarkofagu w bazylice św. Wawrzyńca w St.
Laurent-sur-Serve. W 1853 r. Watykańska Kongregacja ds. Obrzędów ogłosiła, że w pismach Ludwika nie
ma błędów, mogących przeszkodzić w kanonizacji.
20 lipca 1947 r. papież Pius XII ogłosił Ludwika Marię Grigniona de Montforta świętym.
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Totus Tuus
Matka Boża w życiu i posłudze
św. Jana Pawła II
Dzień 1 (sobota)
Wybitny historyk filozofii i przyjaciel ks. Karola
Wojtyły prof. Stefan Swieżawski w 1974 r. we Włoszech, po wysłuchaniu jednej z homilii kard. Wojtyły,
powiedział do niego po Mszy: „będziesz papieżem”.
Pięć dni po wyborze na papieża, Jan Paweł II napisał
do profesora list, w którym wyznał m.in.: „Tak jest,
drogi Stefanie, przypominam sobie Twoje słowa (…)
Czeka mnie z pewnością egzamin większy od wszystkich dotychczasowych, ale bez reszty powierzam się
Chrystusowi i bezgranicznie ufam Jego Matce. Totus
Tuus”.
Nigdy nie wiadomo, jaką drogę przygotował dla
nas Pan Bóg. Umiejmy bez reszty zawierzyć się Chrystusowi i bezgranicznie zaufać Jego Matce w tym trudnym czasie pandemii, która zawładnęła światem.
Módlmy się w intencji wszystkich rządzących
państwami, by podejmowali właściwe decyzje, które
będą pomocne w walce z pandemią, a jednocześnie
dbać o godność człowieka.
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Dzień 2 (niedziela)
Tuż po wyborze na papieża, w pierwszym przemówieniu do wiernych, Jan Paweł II wspomniał (i to
dwukrotnie) Matkę Bożą: “Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny”. Nie
dziwi fakt, że za motto swej posługi biskupiej i papieskiej przyjął słowa „Totus Tuus” (łac. „cały Twój”).
To tak radykalne oddanie się Jana Pawła II Jezusowi
za pośrednictwem Maryi rozpaliło nowy płomień w
sercach niezliczonych katolików na całym świecie.
Miejmy odwagę przyjąć wolę Boga, jak to zrobiła
Maryja i jak to zrobił św. Jan Paweł II.
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę i potrafili
przyjąć wolę Boga, zawierzyć całe swe życie opiece
Najświętszej Maryi Panny oraz by płomień miłości
do bliźniego nigdy nie zgasł w naszych sercach.

Dzień 3 (poniedziałek)
Młody Karol Wojtyła przez trzydzieści trzy dni
przygotowywał się do całkowitego poświecenia się
Jezusowi za pośrednictwem Maryi czytając pisma św.
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Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673–1716).
Zrozumiał wtedy, że celem prawdziwego nabożeństwa do Maryi ma być głębsza relacja z Jezusem i
Trójcą Świętą.
Właśnie przesłanie „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” (1713 r.)
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, który Karol Wojtyła przeczytał zanim jeszcze wstąpił do seminarium duchownego, najmocniej wpłynęło na wybór
Matki Bożej jako Patronki drogi biskupiej i papieskiej
Karola Wojtyły.
Jestem cały Twój, Maryjo, i wszystko, co moje, do
Ciebie należy. Oddaję Tobie całe moje życie, swoje
plany i marzenia, bądź mi drogowskazem i pociechą.
Módlmy się, aby Duch św. działał w naszym życiu i dodawał sił i odwagi kroczyć drogą, którą przygotował dla nas Bóg!

Dzień 4 (wtorek)
Św. Jan Paweł II już w czasach dzieciństwa uczył
się pobożności Maryjnej w rodzinnym domu i podczas pielgrzymek do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Potem zafascynował go „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
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św. Ludwika de Montfort; z niego zaczerpnął znane
potem na cały świat słowa biskupiego, a następnie
papieskiego zawołania „Totus Tuus”. Jan Paweł II zawierzał potem stopniowo Maryi także cały Kościół
poprzez dokonanie aktów zawierzenia narodów w
każdym kraju, do którego pielgrzymował, a w Fatimie
zawierzył Maryi całą ludzkość. Był przekonany, że
Pani Fatimskiej zawdzięcza swe ocalenie z zamachu.
Zawierzmy cały świat Matce Bożej w tym czasie
pandemii, siejącej ból, niepokój i śmierć.
Módlmy się, by panująca pandemia nauczyła
nas szczerej i oddanej miłości bliźniego, pomogła
zrozumieć wartość rodziny oraz uwolniła nas z egoizmu, pychy, zazdrości i zachłanności.

Dzień 5 (środa)
W 1981 r. nastąpił zamach na papieża – dokładnie w rocznicę objawień Matki Bożej trójce portugalskich dzieci w Fatimie 13 maja 1917 roku. Taka sama
jest też godzina obydwu wydarzeń co do minuty:
17:19. Uważa się, że ten fakt zadecydował o wielkim
kulcie, jakim Jan Paweł II otaczał Matkę Bożą Fatimską i Jej orędzie. W karetce, która wiozła papieża po
zamachu do szpitala, Jan Paweł II był jeszcze przy-
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tomny. Modlił się półgłosem powierzając się opiece
Matki Bożej i powtarzając słowa “Totus Tuus”.
13 maja 1982 r. – dokładnie w pierwszą rocznicę
zamachu – papież przybył z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy. W homilii z ubolewaniem stwierdził, że
„bardzo wielu ludzi i społeczeństw, jak wielu chrześcijan poszło w kierunku przeciwnym niż wskazywało orędzie Pani z Fatimy. Grzech zyskał tak bardzo
prawo obywatelstwa – a negacja Boga rozprzestrzeniła się w ludzkich światopoglądach i programach!”.
W Fatimie Jan Paweł II – podobnie jak przed nim
dwukrotnie uczynił to papież Pius XII – zawierzył
Maryi losy świata.
Umiejmy zauważyć i odczytać nawet najdrobniejsze oznaki naszego ocalenia z grzechu, które
zsyła nam opatrzność Boża.
Módlmy się w intencji grzeszników, by nawrócili
się, zeszli ze złej drogi postępowania i korzystając z
Miłosierdzia Bożego i wstawiennictwa Najświętszej
Maryi Panny umieli wydostać się z niewoli grzechu.

Dzień 6 (czwartek)
Pisząc swoją pierwszą encyklikę „Redeptor hominis”, Jan Paweł II zastosował niezwykle osobliwy spo-
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sób numerowania rękopisu – oznaczał je używając
do tego celu kolejnych słów modlitwy „Totus Tuus”.
Dokument „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela) – ogłoszony 25 marca 1987 r. – papież w całości
poświęcił Matce Bożej i Jej roli w życiu Kościoła. W
tej encyklice Papież ogłosił Rok Maryjny (1987 r.) i
podkreślił, że „odkąd dokonała się tajemnica Wcielenia, dzieje ludzkości weszły w ‘pełnię czasu’, a znakiem tej pełni jest Kościół”. 6 czerwca 1987 r., podczas uroczystości w rzymskiej bazylice Santa Maria
Maggiore, papież zainaugurował Rok Maryjny.
Maryi, Matce Miłosierdzia, co w Ostrej świeci
Bramie, powierzmy naród cały.
Módlmy się, byśmy za przykładem Maryi potrafili czerpać ze zdrojów Bożego Miłosierdzia.

Dzień 7 (piątek)
Ogłoszony rok św. Jana Pawła II w stulecie jego
urodzin (1920–2020) każe zastanowić się nad jego
dziełem i nad przesłaniem, które nam zostawił. Tak
młody kapłan, jak i sędziwy Papież zawierzył siebie
samego, Ojczyznę oraz cały świat właśnie Maryi.
Św. Jan Paweł II podkreślał zawsze, że nabożeństwo
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do Matki Bożej jest nie tylko wyrazem miłości do
Niej, ale przede wszystkim drogą do Chrystusa.
Odwiedzając Litwę 4 września 1993 r. Papież Jan
Paweł II wraz z pątnikami z Litwy i zagranicy odmawiał różaniec w Kaplicy Ostrobramskiej. Przed
modlitwą papież powiedział: „Ta Ostrobramska
świątynia od wielu już wieków każdego dnia widzi
licznych pielgrzymów, przynoszących Matce Miłosierdzia swoje radości i troski. Dlatego ta Brama
stała się miejscem spotkania z Matką Chrystusa i
Kościoła, miejscem jedności wszystkich wierzących
tego kraju. (…) Dziś, na początku podróży duszpasterskiej do krajów bałtyckich cieszę się, że jestem tu
nie tylko duchem, ale i ciałem. Jako pasterz Kościoła
Powszechnego, otoczony waszą modlitwą, przychodzę, by złożyć w macierzyńskie ręce Maryi swoje
dziękczynienie i prośby.” Papież wspomniał, że w
Watykanie jest Kaplica Litewska, którą zdobi obraz
Matki Bożej Ostrobramskiej oraz, że on sam myślami często odwiedza Litwę. „Jak długo czekałem na tę
chwilę!” – powiedział Jan Paweł II w Ostrej Bramie.
Współpracownicy Papieża mówili, że tu, przy obrazie Maryi, widzieli go ze łzami w oczach.
Szukajmy głębszej relacji z Chrystusem poprzez
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.
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Módlmy się, by każdy z nas potrafił całkowicie
zawierzyć się Maryi, ofiarować swoje cierpienia
Bogu i wzorować się na Chrystusie, który cierpiał i
umarł za nas na krzyżu.

Dzień 8 (sobota)
Podczas swojego ostatniego pobytu w szpitalu (w
lutym 2005) Papież dał wyraz bezgranicznego zaufania do Matki Bożej. Po operacji tracheotomii, która pozbawiła go głosu, porozumiewał się na piśmie
i zapytał swoje otoczenie: „Co ze mną zrobiliście?”
dopisując – „Totus Tuus”… W powstałych kilka dni
później rozważaniach do modlitwy Anioł Pański
wyznał m.in.: „Wobec Maryi, Matki Kościoła, ponawiam moje zawierzenie: „Totus tuus!”
Naśladujmy Maryję, która w każdym momencie swego życia wykonywała świętą wolę Boga oraz
wiernie i oddanie spełniała swoje powołanie.
Módlmy się za lekarzy, pielęgniarzy, wolontariuszy, którzy nie zważając na strach, zmęczenie
oddanie pełnią swoją posługę lecząc chorych i cierpiących, by Bóg wynagrodził im za ich pracę, cierpliwość i miłość.
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Dzień 9 (niedziela)
W swoim testamencie formułę „Totus Tuus” papież
zapisał aż trzykrotnie. Jeden z jego najbardziej poruszających fragmentów brzmi: „Nie wiem, kiedy ona
[śmierć] nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W
tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i
Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje
powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko
Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość”.
27 marca 2005 r., tuż po ostatnim publicznym
wielkanocnym spotkaniu z wiernymi, kiedy to z okna
Pałacu Apostolskiego pozdrowił ich tylko gestem, bo
nie był już w stanie mówić, Jan Paweł II zapisał na
kartce: „Totus Tuus”.
Niech życie św. Jana Pawła II będzie dla każdego z nas drogowskazem, jak służyć Bogu i bliźniemu
oraz jak dziękować i wychwalać Boga za otrzymane
życie i otrzymane łaski.
Módlmy się za Papieża, biskupów, kapłanów i
wszystkie osoby stanu duchownego, by odważnie
kroczyli drogą swego powołania i natchnieni Duchem św. wiernie pełnili wolę Ojca Niebieskiego,
zawierzając wszystkie swoje sprawy w ręce Maryi.
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Zakończenie
Papież Jan Paweł II był i pozostanie wielkim darem Boga dla Kościoła i całej ludzkości. On uczył
nas, jak zaufać Bogu, zawierzając całe swoje życie
Matce Bożej. Był przekonany, że kontemplacja Maryi uczy każdego chrześcijanina umiejętności, jak we
wszystkich okolicznościach życia mówić Panu Bogu
„tak”. Wiedział z własnego doświadczenia, że otwieranie się na działanie Pana Boga i na Jego miłość scala wszystkie dziedziny ludzkiego życia, zarówno w
wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Wiara
Maryi była dla niego drogowskazem, jak wielkodusznym i otwartym sercem zawierzać się Bogu. Podczas
swego pontyfikatu Jan Paweł II często powierzał Najświętszej Marii Panie wszystkie trudności – wzywał
Jej opieki nad rodzinami, które z niepokojem patrzą
w przyszłość, zachęcał młodzież, by od Maryi uczyła
się pięknej i ofiarnej miłości.
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CODZIENNY PROGRAM OPIEK

Godz. 06.30 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. polskim)
Godz. 07.30 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. litewskim)
Godz. 08.00 – Godzinki w kościele (w jęz. polskim)
Godz. 09.00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. polskim)
Godz. 10.30 – Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele
(w jęz. litewskim)
Godz. 11.00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. litewskim)
Godz. 13.00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. polskim)
Godz. 16.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. polskim)
Godz. 17.00 – Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
Godz. 17.00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej
(w językach obcych)
Godz. 18.00 – Akatyst ku czci NMP w kaplicy
Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
Godz. 18.30 – Różaniec w kościele (w jęz. litewskim)
Godz. 19.00 – Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)
UWAGA! Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej będą się
odbywały przy otwartym oknie.
Kaplica Ostrobramska dla modlitwy indywidualnej będzie
otwarta w godz. 15.00-20.00.
Prosimy o zachowanie wszystkich wymaganych środków
ostrożności i rekomendacji związanych z COVID-19.
Więcej informacji na www.ausrosvartai.lt
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Sobota, 14 listopada
Inauguracja Odpustu
Godz. 16.00 – Różaniec. W kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 18.00 – W intencji parafii i nawiedzających
świątynię. W kościele (w jęz. litewskim i
polskim)

NIEDZIELA, 15 LISTOPADA
I Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji Archidiecezji Wileńskiej.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W intencji rodzin, uchodźców, migrantów.
W kościele

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki i Orański
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji seniorów. W kaplicy
Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. ukraińskim)
Godz. 17.00 – W intencji rolników. W kościele

WTOREK, 17 LISTOPADA
Dekanat Święciański i Ignaliński
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
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Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji pracowników służby zdrowia.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. włoskim)
Godz. 17.00 – W intencji pracowników mediów. W kościele

ŚRODA, 18 LISTOPADA
II Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji kapłanów, osób konsekrowanych.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. angielskim)
Godz. 17.00 – W intencji licznych powołań. W kościele

CZWARTEK, 19 LISTOPADA
Dekanat Trocki
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji pedagogów i wychowawców.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. hiszpańskim)
Godz. 17.00 – W intencji polityków i urzędników
państwowych. W kościele

PIĄTEK, 20 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
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Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji hospicjum.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. francuskim)
Godz. 17.00 – W intencji pracowników Caritasu i osób
udzielających się charytatywnie. W kościele

SOBOTA, 21 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji członków kółek Żywego
Różańca. Aušros Vartų koplyčioje
Godz. 15.00 – W intencji pielgrzymów i
wiernych z Białorusi
(w jęz. białoruskim)
Godz. 17.00 – W
 kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. rosyjskim)
Godz. 17.00 – W intencji uczniów, młodzieży i harcerzy.
W kościele

NIEDZIELA, 22 LISTOPADA
Główny dzień Odpustu
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji Litwy. Celebrują Biskupi Litwy.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W intencji uczestników Odpustu.
W kościele
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