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Titulas „Motina Vilties“ – lot. „Mater Spei“ – 
Švč. Mergelės Marijos litanijoje atsirado visai ne-
seniai. Jį kartu su kitais dviem naujais kreipiniais 
į ją įtraukė popiežius Pranciškus 2020 m. birželio 
20 d. per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ne-
kaltosios Širdies šventę. 

Aušros Vartų Švč. Mergelę Mariją, Gailes
tingumo Motiną daugelis tikinčiųjų vadina savo 
gyvenimo kelrode žvaigžde. Nuo senų laikų žmo-
nės patikėdavo Jai savo didžiausius rūpesčius, 
iš Jos sėmėsi vilties, stiprybės, nelaimėms, var-
gams, sielvartui ištikus. Žmonijos istorijoje buvo 
įvairių sunkmečių: karas, maras, badas, tremtys, 
persekiojimai. Tačiau mūsų Didžiosios Vilties Mo-
tina, šviečianti iš Aušros Vartų, palaikė ir guodė 
Ja pasitikinčius ir Jos Sūnų Jėzų Kristų mylinčius 
tikinčiuosius. Tai liudija daugybė votų, puošian-
čių Aušros Vartų koplyčios sienas. 

Šių metų Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, 
Gailestingumo Motinos Globos atlaidų tema  – 
Marija, Vilties Motina. Šis litanijos kreipinys – 
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„Motina Vilties“ – į Švenčiausiąją Dievo Motiną 
dabartiniu negandos laiku yra ypač aktualus. Kai 
viskas pasaulyje staiga sustojo, kai pasijutome 
suvaržyti daugybės apribojimų, vieniši ir apleis-
ti, Marija dar labiau žadina viltį ir drąsina mus 
nebijoti, kviesdama patikėti jai visus gyvenimo 
sunkumus, kančias ir sielvartus. Marija, vilties 
moteris, įtikėjusi Dievo pažadu ir laukusi Izraelio 
išganymo, neabejodama priėmusi Dievo Žodį ir 
pagimdžiusi pasauliui Tikrąją Viltį, moko nebijoti 
ir ragina mus leisti Dievui ateiti į mūsų kasdie-
nybę kiekvieną jos akimirką. Jei jaučiame nerimą, 
jei apleidžia jėgos, esame pervargę ir nebežino-
me, ko tikėtis iš gyvenimo, vadinasi, stokojame 
vilties, įprasminančios mūsų gyvenimo kasdieny-
bę. Per šių metų Globos atlaidus melsime Gailes-
tingumo Motiną, kad padėtų mums nugalėti savo 
baimes, apšviestų mus savo begalinės meilės 
spinduliais, stiprintų mūsų tikėjimą ir suteiktų 
veiklią viltį ieškant Kristuje savo gyvenimo pras-
mės net ir pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis. 
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Lapkričio 14 d., sekmadienis

„Vienu VIII ar IX a. sukurtu himnu Bažnyčia jau 
per tūkstantį metų sveikina Mariją, Viešpaties 
Motiną, kaip „jūros žvaigždę“: Ave maris stella. 
Žmogaus gyvenimas reiškia kelionę. Kokio tiks-
lo link? Kaip atrandame gyvenimo kelią? Gyve-
nimas – tai tarsi plaukimas dažnai per tamsią 
ir audringą istorijos jūrą, dairantis kelią mums 
rodančių žvaigždžių. Tikrosios mūsų gyvenimo 
žvaigždės yra teisingai gyventi mokėję žmonės. 
Jie yra vilties šviesuliai. Žinoma, pati Šviesa, 
Saulė, patekėjusi virš visų istorijos tamsybių, 
yra Jėzus Kristus. Bet Jam atrasti mums reikia ir 
artesnių šviesulių – žmonių, dovanojančių šviesą 
iš Šviesos ir taip rodančių kryptį, kuria turėtume 
plaukti. O koks žmogus labiau už Mariją galė-
tų būti mums vilties žvaigždė  – Ji, kuri savuoju 
„taip“ atvėrė Dievui duris į mūsų pasaulį, Ji, kuri 
tapo gyvąja Sandoros skrynia, kurioje Dievas 
priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, išskleidė tarp 
mūsų savo palapinę (plg. Jn 1, 14)?“ 

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 49)
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MALDA 

Marija, vilties Motina, 
ženk su mumis! 
Išmokyk mus skelbti gyvąjį Dievą; 
padėk mums liudyti Jėzų, 
vienatinį Išganytoją; 
padėk mums noriai tarnauti artimui, 
svetingai sutikti stokojančius, 
rūpintis teisingumu, 
aistringai statydinti teisingesnį pasaulį; 
užtark mus, 
kurie darbuojamės istorijoje, 
būdami tikri, 
kad Tėvo planas taps tikrove.

(Šv. Jonas Paulius II, Motina vilties, 2003 m. birželio 28 d.)

Lapkričio 15 d., pirmadienis

„Šventoji Marija, Tu buvai viena iš tų nuolan-
kių bei didžių Izraelio sielų, kurios, kaip Sime-
onas, laukė „Izraelio paguodos“ (Lk 2, 25), kaip 
Ona,  – „Jeruzalės išvadavimo“ (Lk 2, 38). Tu gy-
venai šventuosiuose Izraelio raštuose, kuriuose 
kalbėta apie viltį, – apie Abraomui ir jo palikuo-
nims duotą pažadą (plg. Lk 1, 55). Suprantame 
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Tave ištikusį šventąjį išgąstį, kai Dievo angelas 
įžengė į tavo namus ir tau pranešė, jog turėsi pa-
gimdyti tą, kurio laukė Izraelis, laukė pasaulis. 
Per Tave, per Tavo „taip“ tūkstantmečių viltis tu-
rėjo tapti tikrove, įžengti į šį pasaulį bei jo istori-
ją. Tu nepabūgai šios užduoties didybės ir ištarei 
„taip“: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, 
kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38)

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)

MALDA

Naujojo pasaulio aušra, 
būk vilties Motina 
ir mumis rūpinkis! 
Rūpinkis, kad Bažnyčia Europoje 
spindėtų Evangelija, 
būtų tikra bendrystės vieta 
ir gyventų savo užduotimi 
skelbti, švęsti vilties Evangeliją 
bei jai tarnauti 
taikos ir visų džiaugsmo labui.

(Šv. Jonas Paulius II, Motina vilties, 2003 m. birželio 28 d.)
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Lapkričio 16 d., antradienis

„Kai, kupina šventojo džiaugsmo, per Judėjos 
kalnus skubėjai pas savo giminaitę Elzbietą, tu 
tapai būsimosios Bažnyčios, savo įsčiose per is-
torijos kalnus nešančios pasaulio viltį, įvaizdžiu. 
Tačiau greta džiaugsmo, kurį šimtmečiams išsa-
kei bei apdainavai savuoju Magnificat, tau buvo 
žinomi ir migloti pranašų žodžiai apie Dievo tar-
no kančią šiame pasaulyje. Virš gimimo Betlie-
jaus tvartelyje švytėjo angelų spindesys, tačiau 
sykiu šiame pasaulyje pernelyg jautėsi ir Dievo 
neturtas. Senasis Simeonas prabilo apie kala-
viją, perversiantį tavo širdį (plg. Lk 2, 35), apie 
prieštaravimo ženklą, kuriuo šiame pasaulyje 
taps tavo Sūnus.“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)

MALDA

Taikos karaliene, 
saugok trečiojo tūkstantmečio žmoniją! 
Rūpinkis, kad visi krikščionys 
pasitikėdami žengtų vienybės keliu 
it žemyno santarvės raugas.

(Šv. Jonas Paulius II, Motina vilties, 2003 m. birželio 28 d.)
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Lapkričio 17 d., trečiadienis

„Prasidėjus Jėzaus viešajai veiklai, turėjai 
pasitraukti į šalį, kad galėtų augti naujoji šeima, 
kurią įsteigti Jis buvo atėjęs ir kuri turėjo išaugti 
iš Jo žodžio klausančiųjų bei jo besilaikančiųjų 
(plg. Lk 11, 27 ir t.). Nepaisant Jėzaus pradinės 
veiklos didybės bei sukelto džiaugsmo, Tau jau 
Nazareto sinagogoje teko patirti žodžių apie 
„prieštaravimo ženklą“ tiesą (plg. Lk 4, 28 ir t.). 
Tu išgyvenai didėjančią priešiškumo ir atmetimo 
galią, vis labiau besitvenkusią apie Jėzų bei vir-
tusią kryžiaus valanda, kai pasaulio Gelbėtoją, 
Dovydo įpėdinį, Dievo Sūnų turėjai išvysti mirš-
tantį tarp nusikaltėlių kaip nesėkmės ištiktąjį 
bei pajuokai išstatytąjį. Tu išgirdai žodžius: „Mo-
terie, štai tavo sūnus!“ (Jn 19, 27). Nuo kryžiaus 
gavai naują misiją. Kryžiaus dėka naujaip tapai 
Motina – visų, kurie tiki į Tavo Sūnų Jėzų ir nori 
Juo sekti, Motina.“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)
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MALDA

Motina vilties, rūpinkis, kad jaunuoliai, 
ateities viltis, 
dosniai atsilieptų į Jėzaus kvietimą; 
rūpinkis, kad tautų vadovai 
statydintų bendruosius namus, 
kuriuose būtų gerbiamas 
kiekvieno orumas ir teisės.

(Šv. Jonas Paulius II, Motina vilties, 2003 m. birželio 28 d.)

Lapkričio 18 d., ketvirtadienis

„Skausmo kalavijas pervėrė Tavo širdį. Ar nu-
mirė viltis? Ar pasaulis galutinai tapo be šviesos, 
gyvenimas – be tikslo? Tą valandą Tu neabejoti-
nai viduje girdėjai angelo žodžius, kuriais jis 
per apreiškimą atsiliepė į Tavo išgąstį: „Nebijok, 
Marija!“ (Lk 1, 30). Kaip dažnai tą pat savo mo-
kiniams buvo sakęs Viešpats, Tavo Sūnus: Nebi-
jokite! Golgotos naktį iš naujo išgirdai tai savo 
širdyje. Savo mokiniams prieš išdavimą Jis buvo 
pasakęs: „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasau-
lį“ (Jn 16, 33). „Te nebūgštauja jūsų širdys ir te 
neliūdi“ (Jn 14, 27).“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)
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MALDA

Jis gyvena su mumis, tarp mūsų, 
savo Bažnyčioje. 
Kartu su Tavimi, Marija, tariame: 
„Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20). 
Tegu šlovės viltis, 
išlieta Jo mūsų širdyse, 
duoda teisingumo ir taikos vaisių. Amen.

(Šv. Jonas Paulius II, Motina vilties, 2003 m. birželio 28 d.)

Lapkričio 19 d., penktadienis

„Nebijok, Marija!“ Nazareto valandą angelas 
tau taip pat buvo pasakęs: „Jo karaliavimui ne-
bus galo“ (Lk 1, 33). Galbūt jo karaliavimas pa-
sibaigė dar neprasidėjęs? Ne, prie kryžiaus tu, 
vadovaudamasi Jėzaus žodžiais, tapai tikinčiųjų 
motina. Kupina šio tikėjimo, kuris net Didžiojo 
penktadienio tamsybėje darė viltį tikrą, tu su-
laukei Velykų ryto. Prisikėlimo džiaugsmas pa-
lytėjo tavo širdį ir dabar iš naujo suvedė tave 
su mokiniais, turėjusiais tapti Jėzaus šeima per 
tikėjimą.“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)
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MALDA

Mergele Marija, Motina vilties, padėk  
krikščionių bendruomenėms Lietuvoje ir  
visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir  
konkretesniu Kristaus meilės vargstantiems 
ženklu. Mokyk mus būti jautrius skurdą,  
vargus ir nepriteklius kenčiantiems žmonėms.
Įkvėpk drąsos atsiverti tikram susitikimui su 
vargstančiaisiais, kad dalijimasis taptų mūsų 
gyvenimo kasdienybe.
Padėk, kad mūsų širdys būtų jautrios  
pagalbos prašančiojo balsui ir mes,  
nesuinteresuotos meilės vedami,  
su noru dosniai dalintumės. Amen.

Lapkričio 20 d., šeštadienis

„Tu buvai tarp tikinčiųjų, Jėzui įžengus į dan-
gų vieningai meldusių dovanoti Šventąją Dvasią 
(plg. Apd 1, 14) ir gavusių ją Sekminių dieną. Jė-
zaus „karaliavimas“ buvo kitoks, negu įsivaizda-
vo žmonės. Jis prasidėjo tą valandą, ir šiam „ka-
raliavimui“ nebus galo.“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)
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MALDA

Jėzau, Marija ir Juozapai, 
jumyse kontempliuojame tikros meilės  
spindesį, 
į jus su pasitikėjimu kreipiamės.
Šventoji Nazareto Šeima, 
padaryk ir mūsų šeimas 
bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos 
kambariais, 
tikromis Evangelijos mokyklomis 
ir mažomis namų Bažnyčiomis.
Šventoji Nazareto Šeima, 
te nelieka niekada mūsų šeimose 
prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų; 
įskaudintieji ar papiktintieji 
tuoj pat tepatiria paguodą ir tebūna išgydyti.
Šventoji Nazareto Šeima, 
padėk visiems suvokti, 
kad šeima yra šventa, nepažeistina 
ir labai graži Dievo sumanyme.
Jėzau, Marija ir Juozapai, 
išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. 
Amen!

(Popiežius Pranciškus, malda Šventajai Šeimai)
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Lapkričio 21 d., sekmadienis

„Tu pasilieki tarp mokinių kaip jų Motina, kaip 
Vilties Motina. Šventoji Marija, Dievo Motina, mūsų 
Motina, pamokyk mus kartu su Tavimi tikėti, viltis, 
mylėti. Parodyk mums kelią į Jo karalystę. Jūros 
Žvaigžde, šviesk mums ir vesk mus mūsų kelyje!“

(Benediktas XVI, Enciklika SPE SALVI, Nr. 50)

MALDA

Mergele Marija, Vilties Motina, mūsų  
gyvenimo šviesa, nepaliaujamai rodanti kelią 
pas savo Sūnų. Sustiprink mus, kai netenkame 
vilties. Mokyk mus tikrosios meilės, kad liudy-
tume pasauliui, jog esame verti vadintis Tavo 
vaikais. Apsaugok mus nuo savanaudiškumo, 
susvetimėjimo ir abejingumo kenčiantiems.
Padėk suprasti, kad išbandymų kupiną pasaulį 

pajėgsime perkeisti, tik veikdami kartu su mūsų 
broliais ir seserimis, nesvarbu iš kokios šalies, 
tautos ar šeimos jie būtų.

Padėk mums atverti savo širdis Tavo Sūnui, 
kad leistume Jam įžengti į kiekvieną mūsų sielos 
kertelę, išsiugdytume gyvą tikėjimą, negęstančią 
viltį ir veiklią meilę.

Amen.
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„Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename tai-
koje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, ku-
rioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės 
viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuoja-
mės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gim-
do ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, 
išbandyta dorybė – viltį.  O viltis neapgauna, 
nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse 
Šventosios Dvasios, kuri mums duota.“ 

Rom 5, 15
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KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS
PROGRAMA

06.30 val. –  Šv. Mišios bažnyčioje  
(lenkų k.)

07.30 val. –  Šv. Mišios bažnyčioje  
(lietuvių 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.)
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ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 13 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 14 D.

Vilniaus I dekanatas

07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. –  Už Tėvynę Lietuvą. Aukoja Lietuvos 

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

Bažnyčioje

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.

Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už senjorus. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. –  Aušros Vartų koplyčioje  

(ukrainiečių k.)
19.00 val. –  Už žemdirbius ir amatininkus. 

Bažnyčioje
22.00 val. –  Naktinė Švč. Sakramento adoracija 

Aušros Vartų koplyčioje
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ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.

Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

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

koplyčioje
15.00 val. –  Už Lietuvos kariuomenę ir policiją. 

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

Bažnyčioje 

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.

Vilniaus II dekanatas

07.30 val. – Bažnyčioje
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 18 D.

Trakų dekanatas

07.30 val. – Bažnyčioje
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 19 D.

Vilniaus Kalvarijų dekanatas

07.30 val. – Bažnyčioje
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 20 D.

Naujosios Vilnios dekanatas

07.30 val. – Bažnyčioje
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
22.00 val. –  Naktinė Švč. Sakramento adoracija 

Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 21 D.

Pagrindinė Atlaidų diena

07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. –  Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros 

Vartų koplyčioje 
19.00 val. – Už Atlaidų dalyvius. Bažnyčioje
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DĖMESIO!
•  Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios vyks prie atviro 

lango į Aušros Vartų gatvę.
•  Aušros Vartų koplyčios lankymas 06.0008.00 ir 

15.0020.00 val.
•  Piligrimų centras (KANA bažnyčios kriptoje) 

atidarytas kasdien 10.0019.00 val.
•  Šv. Mišios 11.00 ir 19.00 val. bus transliuojamos 

per Marijos radiją.
•  Prašome laikytis visų galiojančių su COVID19 

susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų.
•  Pamaldų transliacijos ir daugiau informacijos –  

www.ausrosvartai.lt 



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

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

Tel. 8 5 212 3513


