
ODPUSTY OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY, MATKI MIŁOSIERDZIA

12-20 listopada 2022 r.

Witaj KróloWo
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SALVE REGINA –  
WItAj, KRóLoWo

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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Historia tej modlitwy pochodzącej sprzed 
wieków jest niezwykła. W latach 1920-1954 w 
klasztorze Reichenau żył Herman - duchowny ka-
tolicki oraz intelektualista: benedyktyński zakon-
nik związany z klasztorem Reichenau, astronom, 
matematyk, kompozytor, kronikarz i poeta, bło-
gosławiony Kościoła katolickiego. Prawie od uro-
dzenia (1013 r.) był sparaliżowany, dlatego był 
zwany Hermanem Kaleką lub również Hermanem 
Chromym, Hermanem Kulawym, Hermannusem 
Contractusem lub Hermannusem Augiensisem, 
cierpiał straszne bóle. Jeszcze za życia zwany bło-
gosławionym Herman niezwykle kochał Maryję - 
niezliczone godziny spędzał przed ołtarzem Mat-
ki Bożej modląc się o pomoc w wytrwaniu bólu 
i cierpień. Jedną z jego ulubionych modlitw była 
antyfona „Witaj, Królowo“ (zapisana w 1048 r.). 
W tamte czasy kończyła się ona słowami „A Je-
zusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po 
tym wygnaniu nam okaż.“ W 1143 r. Bernard z 
Clair vaux dodał wezwanie „O łaskawa, o litości-
wa, o słodka Panno Maryjo“. Najświętsza Maryja 
Panna, Królowa Niebios, obdarza swoją miłością i 
szczegól nymi łaskami każdego, kto wytrwale się 
modli.
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WItAj, KRóLoWo –  
rozważania na każdy dzień Odpustu:

Matko Miłosierdzia
Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ, 

jak uczył św. Jan Paweł II, jest Matką Jezusa, przez 
Którego Pan objawił światu swoje wypełnione Mi-
łością Serce. A u stóp Krzyża Maryja stała się Matką 
wszystkich uczniów Jezusa, Kościoła i całej ludzko-
ści - Mater Misericordiae.

Życie nasze
Już od II wieku Kościół zarówno na Wschodzie, jak 

i na Zachodzie wzywał Dziewicę Maryję, ponieważ to 
Ona swoim wypowiedzianym „Niech tak się stanie“ 
zbliżyła Niebo z Ziemią, stała się „Bożą Rodzicielką i 
Żywicielką“ (papież Benedykt XVI).

Maryjo, w Twoje ręce składam klucze swego 
życia. Ty znasz wszystkie tajemnice mego serca, 
wszystkie cierpienia i nadzieje, łzy i radości, pragnie-
nia i marzenia.

Słodyczy nasza
Witaj, Matko Boża, Najświętsza Maryjo Panno, 
Pociecho wszystkich, którzy Cię wzywają.
Spójrz na nas, grzesznych, zwróć do nas Swe 

Oblicze:
Tobie ufamy, jesteś nam pocieszycielką.
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Nadziejo nasza 
Nie jesteśmy sierotami: mamy swoją Matkę 

w niebie, Świętą Bożą Rodzicielkę. Ona nas uczy 
nie tracić nadziei nawet wtedy, gdy wydaje się, że 
wszystko traci swój sens. Maryja zawsze ufa Bożej 
mocy i działaniu, nawet wtedy, gdy grzeszny świat 
próbuje zwalczyć Jej Syna. Maryja w najtrudniejszych 
chwilach wspiera nas i cicho woła do serc naszych: 
„Wstań! Spójrz do przodu, patrz za horyzont!”. Mary-
jo, Matko Nadziei, módl się za nami!

Do Ciebie wołamy
Najdroższa Matko i Dziewico Maryjo, spiesz nam 

z pomocą, przyjdź nawet wtedy, gdy o Tobie za-
pominamy, gdy już nie pamiętamy od dzieciństwa 
znanej modlitwy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...“ Ty 
jesteś pełna nie tylko łask, lecz także miłosierdzia, 
dlatego wzywamy „Zdrowaś, Maryjo, pełna miło-
sierdzia...“

Do Ciebie wzdychamy
Maryjo, Matko Jezusa i Kościoła, do Ciebie 

wzdychamy. Pragniemy światła, tryskającego z 
Twojej dobroci, o Królowo Niepokalanego Serca 
wypełnionego pociechą, miłością, pokojem. Zawie-
rzamy Tobie wszystkie swoje sprawy, bóle i rado-
ści. Maryjo, wysłuchaj naszych modlitw i zlituj się 
nad nami. Skieruj na nas swój miłosierny wzrok, a 
u kresu naszej życiowej drogi wskaż nam Jezusa, 
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Owoc Twego błogosławionego łona, o łaskawa, o 
najmilsza Dziewico Maryjo!

Orędowniczko nasza
Maryjo, jesteś Matką naszego Zbawiciela Jezu-

sa. Ty Go zrodziałaś, opiekowałaś się przez krótki 
okres Jego ziemskiego życia, kochałaś, wychowy-
wałaś oraz opiekowałaś się Nim,  tak jak to czyni 
każda matka. Cieszyłaś się, kiedy On się cieszył, 
cierpiałaś, kiedy On cierpiał. Jednak wszystko to 
robiłaś z największą czcią do Syna Bożego, do 
wybranej przez Syna drogi, pozostając przy tym 
kochającą Matką, potrafiłaś wypraszać łaski dla 
innych nawet wtedy, gdy Jezus miał swoje plany. 
Twój Syn kochał, szanował Cię i słuchał Ciebie. 
Dlatego Ty, Matko nas wszystkich, jesteś nam nie-
zastąpioną Orędowniczką.

Słodka Panno Maryjo
Słodka Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich, 

zwracamy się do Ciebie, byś wzięła nas za rękę i 
prowadziła, uczyła kroczyć drogą Jezusa. Wypra-
szaj razem z nami u Pana żniwa, by zsyłał pracow-
ników, potrafiących głosić prawdę Ewangelii w 
każdym zakątku ziemi, by każdy człowiek wiedział, 
że jest kochany przez Boga – tą niepojętą miłością, 
której wyrazem jest Krzyż.
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Maryja świadczy, że miłosierdzie Syna Bożego 
jest bezgraniczne i ogarnia wszystkich bez wyjąt-
ku. Zwracajmy się do Niej tą dobrze znaną, a jednak 
zawsze nową modlitwą Salve Regina, by prowa-
dziła nas swoim miłosiernym wzrokiem i uczyniła 
nas wartymi kontemplować Oblicze Miłosierdzia – 
swego Syna Jezusa Chrystusa. Do dziś zakonnicy, 
kapłani i większość chrześcijan codziennie modlą 
się antyfoną „Salve Regina“, najczęściej na końcu 
Komplety, wieczornej modlitwy Liturgii Godzin. 
Modlitwa „Witaj, Królowo“ w czasach dzisiejszych 
jest wpisana w serce niejednego chrześcijanina.

W jak trudnej sytuacji życiowej byśmy się nie 
znajdowali, kierujmy się ku słynącemu wieloma ła-
skami obrazowi Matki Bożej. Spójrzmy na Maryję i 
wołajmy do Niej:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy,  

jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,  

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, 

po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa, o, litościwa, o,  

słodka Panno Maryjo.
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CODZIENNY PROGRAM OPIEK
Godz. 06.30 –  Msza św. w kościele  

(w jęz. polskim)
Godz. 07.30 –  Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej 

(w jęz. litewskim)
Godz. 08.00 –  Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej 

(w jęz. litewskim)
Godz. 08.00 –  Godzinki ku czci NMP w kościele 

(w jęz. polskim)
Godz. 09.00 –  Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
Godz. 10.30 –  Nowenna i modlitwa za kapłanów 

w kościele (w jęz. litewskim)
Godz. 11.00 –  Msza św. w kościele  

(w jęz. litewskim)
Godz. 13.00 –  Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
Godz. 15.00 – Msza św. w kościele
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
Godz. 19.00 –  Msza św. w kościele  

(w jęz. litewskim)
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SOBOTA, 12 LISTOPADA 
Inauguracja Odpustu

Godz. 16.00 –  Różaniec. W kaplicy Ostrobramskiej  
(w jęz. litewskim i polskim)

Godz. 17.00 –  Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele  
(w jęz. litewskim i polskim)

Godz. 18.00 –  W intencji parafii i nawiedzających  
świątynię. W kościele (w jęz. litewskim i 
polskim)

NIEDZIELA, 13 LISTOPADA 
II Dekanat Wilna

Godz. 06.30 – W kościele 
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  W intencji Litwy. Celebrują Biskupi Litwy. 

W kaplicy Ostrobramskiej 
Godz. 17.00 –  W intencji członków kół Żywego Różańca. 

W kościele

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA
Dekanat Orański

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  W intencji seniorów. W kościele
Godz. 15.00 –  W intencji Domowego Kościoła. W kościele
Godz. 17.00 –  W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. niemieckim)
Godz. 17.00 –  W intencji rolników i rzemieślników.  

W kościele

WTOREK, 15 LISTOPADA 
Dekanat Święciański i Ignaliński 

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
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Godz. 13.00 –  W intencji uchodźców i migrantów.  
W kościele

Godz. 17.00 –  W kaplicy Ostrobramskiej  
(w jęz. włoskim)

Godz. 17.00 –  W intencji pracowników mediów.  
W kościele

Godz. 22.00 –  Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Ostrobramskiej

ŚRODA, 16 LISTOPADA 
Dekanat Solecznicki

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  W intencji kapłanów, osób  

konsekrowanych. W kościele
Godz. 15.00 –  W intencji wiernych z Ukrainy.  

W kościele (w jęz. ukraińskim)
Godz. 17.00 –  W kaplicy Ostrobramskiej  

(w jęz. angielskim)
Godz. 17.00 –  W intencji licznych powołań.  

W kościele

CZWARTEK, 17 LISTOPADA 
Dekanat Trocki 

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  W intencji uczniów i nauczycieli.  

W kościele
Godz. 17.00 –  W kaplicy Ostrobramskiej  

(w jęz. hiszpańskim)
Godz. 17.00 –  W intencji polityków i urzędników  

państwowych. W kościele
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PIĄTEK, 18 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej 

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  W intencji pracowników służby zdrowia.  

W kościele
Godz. 15.00 – W intencji chorych. W kościele
Godz. 17.00 –  W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. francuskim)
Godz. 17.00 – W intencji hospicjum. W kościele

SOBOTA, 19 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki 

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 – W intencji rodzin. W kościele
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 harcerzy. W kościele
Godz. 22.00 –  Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu 

w kaplicy Ostrobramskiej

NIEDZIELA, 20 LISTOPADA
I Dekanat Wilna

Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kościele
Godz. 13.00 –  Archidiecezja Wileńska.  

W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 –  W intencji uczestników Odpustu.  

W kościele



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

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

Tel. 8 5 212 3513

UWAGA!

Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej  
w niedziele o godz. 11.00 i 13.00  

będą się odbywały przy otwartym oknie.

Centrum pielgrzymkowe czynne codziennie  
w godz. od 10.00 do 19.00.

Transmisja Mszy św. o godz. 13.00 na antenie  
Radia „Znad Wilii“ (103,8 FM).

Transmisje wideo oraz więcej informacji –  
www.ausrosvartai.lt/pl


