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Totus Tuus – tai Krokuvos arkivyskupo Ka-
rolio Vojtylos ir popiežiaus Jono Pauliaus II her-
be įrašytas šūkis. „Šie du žodžiai išreiškia visišką 
priklausymą Jėzui tarpininkaujant Švč. Mergelei 
Marijai“,  – paaiškino Popiežius. Marija Jam buvo 
moters pavyzdys; Marija, Bažnyčios Motina ir 
mūsų Užtarėja, buvo su Juo svarbiausiomis Jo gy-
venimo akimirkomis. Minint 100-ąsias Jo gimimo 
metines (1920–2020) Seimas 2020-uosius paskelbė 
Šv. Jono Pauliaus II metais. Todėl per šiųmetinius 
Globos atlaidus stengsimės geriau pažinti šv. Jono 
Pauliaus  II pamaldumą Švč. Mergelei Marijai bei 
suvokti, kokią reikšmę Dievo Motina turėjo šio 
šventojo Popiežiaus gyvenime. 

Šv. Jonas Paulius II posakį Totus Tuus perėmė 
iš šv. Liudviko Marijos Grinjono de Monforo (Lo-
uis-Marie Grignon de Montfort, 1673–1716) Trak-
tato apie tikrąjį pamaldumą Šventajai Mergelei: 
Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. (...), 
Maria. Esu visas Tavo ir visa, kas yra mano, yra ir 
Tavo, Marija. Šis veikalas apie marijinį dvasingumą 
buvo parašytas 1712 m., tačiau daugiau nei šimtą 
metų buvo niekam nežinomas. 1842  m. atsitikti-
nai rastas ir 1843 m. išleistas kūrinys akimirksniu 
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susilaukė pripažinimo ir padėjo ypač efektyviai 
skleisti tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai. 
Jonas Paulius II rašė: „Šv. Liudviko mokymas tu-
rėjo didelės įtakos Marijos pamaldumui daugelio 
tikinčiųjų bei mano gyvenime“.

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas 
gimė 1673 m. sausio 31 d. Monfore (Montfort-sur-
Meu), Prancūzijos Bretanėje, prie Krikšto vardo iš 
meilės Dievo Motinai Liudvikas vėliau prijungė Su-
tvirtinimo vardą – Marija. 1685-1693 m. jis mokėsi 
Reno (Rennes) Šv. Tomo Beketo jėzuitų gimnazi-
joje, 1693–1700  m. studijavo Paryžiaus Sorbonos 
universitete, nuo 1695 m. – garsiojoje Šv. Sulpici-
jaus seminarijoje. Jau tuomet Liudvikas su ypatingu 
džiaugsmu kalbėdavo apie savo mylimąją Motiną 
Mariją, perskaitė ir išstudijavo visas gautas knygas 
apie pamaldumą Dievo Motinai, dar prieš Šventi-
mus (1700.06.05) davė amžinojo skaistumo įžadą. 
Visą savo kunigo gyvenimą jis vykdė misijas įvai-
riose Prancūzijos srityse, visur gaivindavo religinį 
gyvenimą, statė Kalvarijas, dirbo platų sielovados 
darbą, įkūrė Marijos draugiją (Kunigų misionierių 
kongregaciją), steigė vyrų bei moterų vienuolijas, 
parašė daugybę religinių knygų, dvasinių laiškų, 
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pamokslų, giesmių. Nors buvo puolamas ir iš dva-
sininkijos, ir iš pasaulio pusės, vejamas iš vietų, 
kuriose apaštalavo, jis viską kantriai, su apaštališku 
romumu ištvėrė ir savo dorybėmis prilygo didie-
siems šventiesiems. Vieno amžininko liudijimu, jis 
buvo antrasis Vincentas Fereras savo pamokslais, 
antrasis Pranciškus Asyžietis savo meile neturtui, 
antrasis Bernardas Klervietis savo pamaldumu 
Dievo Motinai ir antrasis apaštalas Paulius dėl savo 
vargų ir persekiojimų. Liudvikas de Monforas mirė 
1716 m. balandžio 28 d., iki paskutinių dienų pa-
mokslavęs ir rūpinęsis savo įkurtomis kongregaci-
jomis. Jo palaikai ilsisi Sen Loreno Švč. Mergelės 
koplyčioje. 1853 m. Vatikano Apeigų kongregacija 
paskelbė, kad Liudviko raštuose nėra klaidų, galin-
čių kliudyti jo kanonizavimui. 1947 m. liepos 20 d. 
popiežius Pijus XII Liudviką Mariją Grinjoną de 
Monforą paskelbė šventuoju. 
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Totus Tuus 
Dievo Motina šv. Jono Pauliaus II 

gyvenime ir tarnystėje

1 diena (šeštadienis)

Žinomas istorikas ir Karolio Voitylos bičiulis 
prof.  Stefan Swieżawski 1974 m. Italijoje, išklausęs 
vieną iš Voitylos homilijų, po šv. Mišių jam pasakė: 
„Būsi popiežiumi“. Penktą dieną po išrinkimo popie-
žius Jonas Paulius II parašė profesoriui laišką: „Taip, 
brangusis Stefanai, prisimenu Tavo žodžius (...). Ma-
nęs laukia turbūt didžiausias gyvenimo egzaminas, 
tačiau visiškai atsiduodu Kristui ir besąlygiškai pasi-
tikiu Jo Motina, Totus Tuus“.

Niekada negali žinoti, kokį kelią numatė mums 
Viešpats. Šiuo nelengvu pandemijos laikotarpiu 
mokykimės visiškai atsiduoti Kristui ir be ribų 
pasitikėti Jo Motina.

Melskimės už tuos, kuriems Viešpats patikėjo 
vadovauti valstybei, kad jų priimti nutarimai pa-
sitarnautų žmonių gerovei kovojant su pandemija 
ir nepažeistų asmens orumo.
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2 diena (sekmadienis)

Savo pirmoje viešojoje kalboje popiežius Jo-
nas Paulius II du kartus paminėjo Dievo Motiną: 
„Bijojau priimti šį išrinkimą, tačiau padariau tai, 
paklusdamas mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui ir vi-
siškai pasitikėdamas Jo Motina, Švenčiausiąja Mer-
gele Marija“. Tad nenuostabu, kad savo vyskupo ir 
popiežiaus tarnystės šūkiu Jis pasirinko Totus Tuus 
(lot. Visas Tavo). Toks radikalus Jono Pauliaus II 
atsidavimas Jėzui per Jo Motiną Mariją įžiebė nau-
ją liepsną daugybės tikinčiųjų širdyse visame pa-
saulyje.

Nebijokime priimti Dievo valią, kaip tai darė 
Švč. Mergelė Marija ir šv. Jonas Paulius II.

Melskimės, kad turėtume drąsos sutikti su Die-
vo valia ir atsiduoti Švenčiausiosios Mergelės Ma-
rijos globai, kad artimo meilė niekada neužgestų 
mūsų širdyse.

3 diena (pirmadienis)

Jaunasis Karolis Vojtyla trisdešimt tris dienas ren-
gėsi besąlygiškai atsiduoti Jėzui ir Marijai. Šv.  Liu-
dviko Marijos Grinjono de Monforo (1673–1716)  
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raštai Jį įtikino, kad tikrojo pamaldumo Marijai 
esmė yra gilus ryšys su Jėzumi ir Švč. Trejybe. O 
1713 m. šv. Liudviko parašytas Traktatas apie tikrą-
jį pamaldumą Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kurį 
Karolis perskaitė dar prieš įstodamas į seminariją, 
turėjo didžiausią įtaką pasirenkant Dievo Motiną 
vyskupo ir popiežiaus kelio Globėja. 

Esu visas Tavo, Marija, ir visa, kas yra mano, 
yra ir Tavo. Tau pavedu visą savo gyvenimą, savo 
planus ir svajones, būk mano kelrodis ir paguoda.

Melskime Dievą, kad Šventoji Dvasia vado-
vautų mūsų gyvenimui ir suteiktų jėgų drąsiai eiti 
Dievo mums skirtu keliu. 

4 diena (antradienis)

Šv. Jonas Paulius II pamaldumo Marijai mokėsi 
nuo pat vaikystės tėvų namuose bei maldinėse ke-
lionėse į netoliese esančią Kalvariją Zebžydovską. 
Paskui jį sužavėjo šv. Liudviko Traktatas apie tikrąjį 
pamaldumą Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuria-
me esančius žodžius Totus Tuus Jis pasirinko savo 
vyskupo ir popiežiaus šūkiu. Kiekvieną savo pili-
griminėje kelionėje lankomą šalį Jonas Paulius  II 
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pavesdavo Marijai, o Fatimoje Marijos globai pa-
tikėjo visą žmoniją. Jis buvo įsitikinęs, kad būtent 
Fatimos Marija apsaugojo Jį per pasikėsinimą į Jo 
gyvybę.

Paveskime Dievo Motinos globai visą pasaulį, 
kuris kovoja su pandemija, sėjančia skausmą, ne-
rimą ir mirtį.

Melskimės, kad šiandienės negandos išmokytų 
mus nuoširdžiai vienas kitą mylėti, vertinti šeimą 
ir išlaisvintų mus nuo visokių egoizmo, puikybės, 
pavydo ir gobšumo apraiškų.

5 diena (trečiadienis)

1981 m., švenčiant 1917 m. gegužės 13 d. Fati-
moje įvykusio Marijos Apsireiškimo trims portu-
galų vaikams metines, buvo pasikėsinta į Popiežių. 
Sutapo net laikas – buvo 17.19 val. Manoma, kad 
būtent dėl to Jonas Paulius II ypač gerbė Fatimos 
Mariją. Po pasikėsinimo greitosios pagalbos au-
tomobilyje Popiežius melsdamasis nuolat kartojo: 
„Totus Tuus, Maria!“ Po metų (1982.05.13) Jis Fati-
moje padėkojo Marijai už išgelbėtą gyvybę. Ho-
milijoje apgailestaudamas kalbėjo: „Šiandien labai 
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daug žmonių ir tautų, tarp jų ir krikščionių, nuėjo 
ne tuo keliu, kurį nurodė Fatimos Marija. Nuodė-
mė ir Dievo neigimas tapo vyraujančia šiandie-
ninės visuomenės pasaulėžiūra!“ Fatimoje Jonas 
Paulius II, kaip anksčiau Pijus XII, pavedė Marijai 
viso pasaulio likimą.

Mokykimės įžvelgti net mažiausius mūsų Iš-
ganymo ženklus, kuriuos mums siunčia Dievo 
Apvaizda.

Melskimės, kad nusidėjėliai atsiverstų, atsisaky-
tų klystkelių ir pasinaudotų Dievo Gailestingumu 
bei Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu.

6 diena (ketvirtadienis)

Savo pirmojoje enciklikoje Redemptor hominis 
Jonas Paulius II panaudojo labai asmenišką pusla-
pių numeravimą – kiekvienas puslapis buvo pažy-
mėtas vis kitais maldos Totus Tuus žodžiais.

1987 m. kovo 25 d. paskelbtą encikliką Redemp-
toris Mater (Išganytojo Motina) popiežius skyrė 
vien tik Dievo Motinai, ypač Jos vaidmeniui Baž-
nyčios gyvenime. Jis pabrėžė: „Įvykus Įsikūnijimo 
slėpiniui, žmonijos istorija įžengė į laiko pilnatvę, 
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ir Bažnyčia yra šios pilnatvės ženklas“. Šioje enci-
klikoje paskelbęs Marijos metus, Jonas Paulius II 
pradėjo juos iškilme Romos bazilikoje Santa Maria 
Maggiore 1987 m. birželio 6 d.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Marijos 
užtarimui paveskime mūsų tautą. 

Melskimės, kad Marijos pavyzdžiu sugebėtume 
pasisemti iš Dievo Gailestingumo gausių malonių.

7 diena (penktadienis)

2020-ieji yra paskelbti Šv. Jono Pauliaus II me-
tais, minint šimtąsias Jo gimimo metines. Tai įpa-
reigoja prisiminti ir apmąstyti Jo gyvenimą ir žinią, 
kurią Jis mums paliko. Jis, kunigas ir popiežius, bū-
tent Marijai patikėjo savo gyvenimą, tėvynę ir visą 
pasaulį. Šv. Jonas Paulius II visada pabrėždavo, kad 
pamaldumas Dievo Motinai yra ne tik meilės Jai 
išraiška, jis pirmiausia yra kelias pas Kristų.

Piligriminės kelionės į Lietuvą metu 1993 m. 
rugsėjo 4 d. popiežius kartu su piligrimais iš Lie-
tuvos ir užsienio meldėsi Aušros Vartų koplyčioje. 
Prieš pradėdamas šv. Rožinio maldą popiežius pa-
sakė: „Ši Aušros Vartų šventovė jau daugelį amžių 
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kasdien regi daugybę piligrimų, pavedančių Gai-
lestingumo Motinai savo džiaugsmus ir rūpesčius. 
Todėl šie Vartai tapo susitikimo su Kristaus ir Baž-
nyčios Motina, visų šios šalies tikinčiųjų vienybės 
vieta. (...) Šiandien, pastoracinės kelionės pradžioje, 
džiaugiuosi, kad esu čia ne tik dvasia, bet ir kūnu. 
Kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojas, lydimas jūsų 
maldos, ateinu, kad sudėčiau į Motinos rankas savo 
padėkas ir prašymus“. Popiežius priminė, kad Vati-
kane yra Lietuvių koplyčia su Aušros Vartų Marijos 
paveikslu ir kad Jis pats mintimis dažnai aplankąs 
Lietuvą. „Kaip ilgai troškau šios dienos!“ – pasakė 
Jonas Paulius II Aušros Vartuose. Jį lydėjusieji ben-
dradarbiai sakė čia, prie Marijos paveikslo, matę 
Joną Paulių II su ašaromis akyse. 

Ieškokime glaudesnio ryšio su Kristumi per pa-
maldumą Švč. Mergelei Marijai.

Melskimės, kad kiekvienas iš mūsų sugebėtų 
visiškai atsiduoti Marijai ir aukoti savo kančias 
Dievui, kuris už mus kentėjo ir mirė ant kryžiaus.
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8 diena (šeštadienis)

2005 m. vasarį Popiežius parodė savo beribį 
pasitikėjimą Dievo Motina. Ligoninėje po trache-
ostomijos operacijos negalėdamas kalbėti, Jis ant 
popieriaus lapo užrašė: „Ką su manimi padarėte?“ 
ir pridūrė Totus Tuus... Po poros dienų Viešpaties 
angelo apmąstymų metu pasakė: „Marijos, Bažny-
čios Motinos akivaizdoje atnaujinu savo pasiauko-
jimą – Totus Tuus!“

Sekime Marijos pavyzdžiu: Ji kiekvieną savo 
gyvenimo akimirką sutiko su Dievo valia ir ištiki-
mai vykdė savo pašaukimą.

Melskimės už gydytojus, slaugytojus, savano-
rius, kurie, nepaisydami pavojų, nuovargio vyk-
do savo tarnystę, padeda kenčiantiesiems, kad 
Viešpats atlygintų jiems už jų pasiaukojamą dar-
bą, kantrybę ir meilę.

9 diena (sekmadienis)

Savo testamente šūkį Totus Tuus Jonas Paulius 
II paminėjo tris kartus. Vienoje iš labiausiai jaudi-
nančių testamento ištraukų Jis rašo: „Nežinau, kada 
ji (mirtis) ateis, bet šią akimirką, kaip ir visa kita, 
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atiduodu į mano Išganytojo Motinos rankas: Totus 
Tuus. Į tas rankas atiduodu viską ir visus, su kuriais 
suvedė mane gyvenimas ir mano pašaukimas. Į šias 
rankas atiduodu pirmiausia Bažnyčią, savo tautą ir 
visą žmoniją“. 2005 m. kovo 27 d. per paskutinįjį ve-
lykinį tikinčiųjų pasveikinimą įstengęs tik pamojuo-
ti ranka prie lango į Šv. Petro aikštę, Popiežius ir vėl 
ant lapo užrašė savo šūkį: Totus Tuus.

Tegul šv. Jono Pauliaus II gyvenimas bus kie-
kvienam iš mūsų pavyzdys, kaip reikia tarnauti 
Dievui ir artimui, kaip dėkoti ir šlovinti Dievą už 
duotą gyvenimą ir teikiamas malones.

Melskimės už popiežių, vyskupus, kunigus ir 
visus pašvęstojo gyvenimo asmenis, kad drąsiai 
eitų savo pašaukimo keliu ir, Šventosios Dvasios 
įkvėpti, uoliai vykdytų Dangiškojo Tėvo valią, su-
dėdami į Dangiškos Motinos, Švč. Mergelės Mari-
jos rankas visus savo rūpesčius.
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Pabaiga

Popiežius Jonas Paulius II buvo ir liks neįkai-
nojama dovana Bažnyčiai ir visai žmonijai. Jis mus 
ragino ir mokė pasitikėti Dievu, aukoti visą savo 
gyvenimą Dievo Motinai, būdamas tikras, kad 
kontempliuojant Marijos asmenį galima išmok-
ti kiekvienoje gyvenimo situacijoje ištarti Dievui 
Taip. Iš asmeninės patirties Popiežius žinojo, kad 
atsivėrimas Dievo veikimui ir Jo meilei sutvarko 
visas žmogaus gyvenimo sritis. Marijos tikėjimas 
Jam parodė, kaip dosnia ir atvira širdimi galima 
atsiduoti Dievui. Savo pontifikato metu Jonas Pau-
lius II dažnai pavesdavo Švč. Mergelei Marijai vi-
sus savo sunkumus: šaukėsi Jos globos šeimoms, 
kurios su nerimu žvelgia į ateitį, ragino jaunimą, 
kad iš Marijos mokytųsi gražios ir pasiaukojamos 
meilės.
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KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
07.30 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
10.30 val. –  Novena ir malda už kunigus bažnyčioje 

(lietuvių k.)
11.00 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
16.00 val. –  Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje 

(lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje  

(užsienio k.)
18.00 val. –  Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai)  

Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
18.30 val. – Rožinis bažnyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

DĖMESIO! 
Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios vyks prie atviro 
lango į Aušros vartų gatvę.
Aušros Vartų koplyčios lankymas 15.00-20.00 val.
Prašome laikytis visų galiojančių su COVID-19 
susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų.
Daugiau informacijos www.ausrosvartai.lt 
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ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Atlaidų išvakarės

16.00 val. –  Rožinio malda. Aušros Vartų koplyčioje 
(lietuvių ir lenkų k.)

18.00 val. –  Už parapiją ir šventovės lankytojus. 
Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Vilniaus I dekanatas

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už Vilniaus arkivyskupiją.  

Aušros Vartų koplyčioje 
19.00 val. –  Už šeimas, išeivius, migrantus. 

Bažnyčioje

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už senjorus. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)
19.00 val. – Už žemdirbius. Bažnyčioje
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ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už medikus, slaugytojus.  

Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus. Bažnyčioje 

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Vilniaus II dekanatas

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo 

narius. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)
19.00 val. – Už seminaristus. Bažnyčioje

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 19 D.
Trakų dekanatas

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už pedagogus, ugdytojus.  

Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. –  Už valstybės tarnautojus ir politikus. 

Bažnyčioje
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PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 20 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už ligonius. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. –  Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes. 

Bažnyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 21 D.
Naujosios Vilnios dekanatas

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio 

narius. Aušros Vartų koplyčioje
15.00 val. –  Už Baltarusijos tikinčiuosius 

(baltarusių k.). Bažnyčioje
17.00 val. –  Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. –  Už moksleivius, ateitininkus ir jaunimą. 

Bažnyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 22 D.
Pagrindinė Atlaidų diena

07.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Už Tėvynę Lietuvą. Aukoja Lietuvos 

vyskupai. Aušros Vartų koplyčioje 
19.00 val. – Už Atlaidų dalyvius. Bažnyčioje
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