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SALVE REGINA – 
SVEIKA, KARALIENE
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos

misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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Sena ir įstabi yra šios Švč. Mergelei Mari-
jai skirtos maldos istorija. Nuo 1020 m. iki 
savo mirties 1054 m. Reichenau salos vie-
nuolyne gyveno grafo sūnus Hermanas von 
Altshausen, vėliau tapęs vienuoliu, kunigu 
(1043 m.), abatu, XI a. universaliu mokslinin-
ku. Beveik nuo pat gimimo (1013 m.) jis buvo 
paralyžiuotas, gavo net pravardę Sutrauktasis  
(lot. Hermanus Contractus, vok. Hermann 
der Lahme), kentėjo baisius skausmus. Dar 
gyvas vadintas palaimintuoju vienuolis Her-
manas nepaprastai mylėjo Mariją. Jis daug 
valandų praleisdavo prie Dievo Motinos al-
toriaus, melsdamas padėti ištverti skausmus 
ir kančias. Viena jo mėgstamiausių maldų 
buvo „Salve Regina“ (užrašyta 1048 m.). Tuo
met ji baigėsi žodžiais: „Ir  Jėzų, palaimintą-
jį savo įsčių vaisių, mums po šios tremties 
parodyk!“. 1143 m. šv. Bernardas Klervietis 
pridūrė invokaciją „O geroji, o malonioji, o mie-
liausioji Mergele Marija!“. Švč. Mergelė Marija, 
būdama Dangaus Karaliene kiekvienam vaikui, 
kiekvienai tautai, uoliai jos besišaukiančiuosius 
dosniai apdovanoja savo ypatingu palankumu 
ir meile.
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SVEIKA, KARALIENE –  
meditacija kiekvienai Atlaidų dienai:

Gailestingoji Motina
Mariją vadiname Gailestingumo Motina, nes Ji, 

kaip mokė šv. Jonas Paulius II, yra Jėzaus, per Kurį 
Dievas apreiškė pasauliui savo Gailestingosios Mei-
lės pripildytą Širdį, Motina, Kryžiaus papėdėje tapu-
si visų Jėzaus mokinių, Bažnyčios ir visos žmonijos 
Motina – Mater Misericordiae.

Mūsų gyvybe
Jau nuo antrojo amžiaus Bažnyčia tiek Rytuose, 

tiek Vakaruose šaukiasi Mergelės Marijos, nes Ji savo 
ištartu „Tebūnie“ suartino Dangų ir žemę, tapo „Dievo 
Gimdytoja ir mūsų gyvenimo Maitintoja“ (popiežius 
Benediktas XVI). 

Marija, į Tavo rankas atiduodu savo gyveni-
mo raktus. Tu pažįsti visas mano širdies paslaptis, 
kančias ir viltis, ašaras ir džiaugsmą, troškimus ir 
gyvenimo svajones. 

Mūsų paguoda
Sveika, Dievo Motina, Švenčiausioji Mergele Marija,
Tu esi priebėga visų, kurie į Tave kreipiasi.
Pažvelk į mus, nusidėjėlius, atkreipk į mus savo 

Veidą:
Tavimi pasitikime, Tu esi mūsų paguoda.
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Mūsų Viltis 
Nesame našlaičiai: turime savo Mamą danguje, 

Šventąją Dievo Motiną. Ji moko mus neprarasti vil-
ties net tada, kai viskas, atrodo, netenka prasmės. 
Marija visuomet pasitiki Dievo galia ir veikimu, net 
tada, kai nuodėmingasis pasaulis bando susido-
roti su Jos Sūnumi. Sunkiomis akimirkomis Marija, 
Jėzaus mums visiems skirta Motina, mus sustiprina 
ir tyliai kalba mūsų širdžiai: „Kelkis! Žvelk į priekį, 
žvelk į horizontą!”. Marija, Motina vìlties, melski už 
mus! 

Tavęs šaukiamės
Brangioji Mama ir Mergele Marija, atskubėk 

mums padėti, ateik, net jei Tave pamirštame, net jei 
jau nebeprisimename tos vaikystėje išmoktos mal-
dos: „Sveika, Marija, malonės pilnoji ...“ . Juk Tu esi 
kupina ne tik malonių, bet ir gailestingumo; todėl 
kreipiamės į Tave: „Sveika, Marija, gailestingumo 
pilnoji ...“.

Tavęs ilgimės
Marija, Jėzaus ir Bažnyčios Motina, mes ilgimės 

Tavęs. Mes trokštame iš Tavo gerumo sklindančios 
šviesos, Tavo Nekaltosios Širdies paguodos, meilės, 
taikos, kurios Karalienė Tu esi. Mes patikime Tau vi-
sus savo reikalus, skausmus ir džiaugsmus. Marija, 
išklausyk mūsų maldas ir pasigailėk mūsų. Atkreipk 
į mus savo gailestingas akis, o pabaigus šios žemės 



6

kelionę parodyk mums Jėzų, palaimintąjį savo įsčių 
Vaisių, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele 
Marija!

Mūsų Užtarėja
Marija, Tu esi mūsų Atpirkėjo Jėzaus Motina. Tu 

Jį pagimdei, Jo trumpą žemiškąjį gyvenimą rūpinaisi 
Juo, mylėjai,  auklėjai bei auginai Jį kaip ir visos 
motinos. Tu džiaugeisi, kai Jis džiaugėsi, ir kentėjai, 
kai Jis kentėjo. Tačiau visa tai Tu darei su didžiausia 
pagarba Dievui Sūnui, gerbei Sūnaus pasirinktą 
kelią, kartu likdama mylinti Motina, gebanti prašyti 
malonių kitiems net tada, kai Jėzus turėjo savų 
planų. Tavo Sūnus Jėzus mylėjo, gerbė Tave ir 
Tavęs klausė. Todėl Tu, visų mūsų Motina, esi mums 
neprilygstama Užtarėja.

Mieliausioji Mergele Marija
Mieliausioji Marija, Jėzaus Motina ir mūsų Motina, 

mes kreipiamės į Tave, kad paimtum mus už rankos 
ir vestum, mokytum eiti Jėzaus keliu. Prašome melsti 
kartu su mumis pjūties Viešpatį, kad siųstų darbinin-
kų, gebančių skleisti Evangelijos tiesą kiekviename 
žemės kampelyje, kad kiekvienas žmogus žinotų, jog 
yra Dievo labai mylimas – ta beprotiška meile, kurią 
ženklina Kryžius.
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Marija liudija, kad Dievo Sūnaus gailestingumas 
yra begalinis ir pasiekia visus, nė vieno neišskirda-
mas. Kreipkimės į Ją sena ir visada nauja malda Salve, 
Regina, kad Ji nuolat mus lydėtų savo gailestingomis 
akimis ir padarytų mus vertus kontempliuoti Gaile-
stingumo Veidą – savo Sūnų Jėzų. Šiandien vienuolis 
Hermanas iš Reichenau yra mažai kam žinomas. 
Tačiau jo giesmę „Salve, Regina“ iki šiol kasdien gieda 
vienuoliai, kunigai ir dauguma krikščionių, dažniausiai 
Valandų liturgijos Naktinės valandos pabaigoje. O 
malda „Sveika, Karaliene“ ir dabartiniu metu yra giliai 
įrašyta daugelio krikščionių širdyse.

Kad ir kokioje sunkioje padėtyje atsidurtume, 
eikime prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos 
paveikslo. Žvelkime į Mariją ir sakykime Jai:

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!

Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami  

šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas 

akis į mus atkreipki
 ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų,  
mums po šios tremties parodyk.

O geroji, o malonioji, o mieliausioji  
Mergele Marija!  
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KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS 
PROGRAMA

06.30 val. –  Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. –  Rožinio malda Aušros Vartų  

koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. –  Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje  

(lietuvių k.)
08.00 val. –  Marijos valandos bažnyčioje  

(lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. –  Novena ir malda už kunigus  

bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val.  Šv. Mišios bažnyčioje 
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 
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
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ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.
Atlaidų išvakarės

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

17.00 val. –  Švč. Sakramento adoracija. Bažnyčioje 
(lietuvių ir lenkų k.)

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

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Vilniaus II dekanatas

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

vyskupai. Aušros Vartų koplyčioje 
19.00 val. –  Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio 

narius. Bažnyčioje

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Varėnos dekanatas

08.00 val. –  Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Telšių vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už Namų Bažnyčią. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (vokiečių k.)
19.00 val. –  Už žemdirbius ir amatininkus.  

Bažnyčioje

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Panevėžio vyskupija. Bažnyčioje



10

15.00 val. –  Už Lietuvos kariuomenę ir policiją. 
Bažnyčioje

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

Bažnyčioje 
22.00 val. –  Naktinė Švč. Sakramento adoracija 

Aušros Vartų koplyčioje

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Šalčininkų dekanatas

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

narius. Bažnyčioje
15.00 val. –  Už Ukrainos tikinčiuosius. Bažnyčioje 

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

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Trakų dekanatas

08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Kaišiadorių vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už mokytojus ir moksleivius. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. –  Už valstybės tarnautojus ir politikus. 

Bažnyčioje
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PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas

08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Šiaulių vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už ligonius. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. –  Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes. 

Bažnyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 19 D.
Naujosios Vilnios dekanatas

08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Kauno arkivyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. –  Už Baltarusijos tikinčiuosius.  

Bažnyčioje (baltarusių k.)
17.00 val. –  Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą. Bažnyčioje
22.00 val. –  Naktinė Švč. Sakramento adoracija 

Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 20 D.
Vilniaus I dekanatas

08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. –  Vilniaus arkivyskupija.  

Aušros vartų koplyčioje
19.00 val. – Už Atlaidų dalyvius. Bažnyčioje



Vilniaus Šv. Teresės parapija
Aušros Vartų g. 14, Vilnius 01303

www.ausrosvartai.lt
El. p. rastine@ausrosvartai.lt

Tel. 8 5 212 3513

DĖMESIO!

Aušros Vartų koplyčioje sekmadieniais  
11.00 ir 13.00 val. šv. Mišios vyks prie atviro lango 

į Aušros Vartų gatvę.

Piligrimų centras atidarytas kasdien  
10.0019.00 val.

Šv. Mišios 11.00 ir 19.00 val. bus transliuojamos 
per Marijos radiją.

Pamaldų transliacijos ir daugiau informacijos – 
www.ausrosvartai.lt 


