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MATKI MIŁOSIERDZIA
13-21 listopada 2021 r.

Wezwanie „Matko Nadziei – łac. „Mater Spei”– w
Litanii Loretańskiej pojawiło się niedawno. Wraz z
dwoma innymi wezwaniami zostało ono wciągnięte do Litanii przez Papieża Franciszka 20 czerwca
2020 roku, w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka
Miłosierdzia dla wielu wiernych jest gwiazdą prowadzącą i drogowskazem życia. Od wieków ludzie
zawierzają Jej swoje największe troski i zmartwienia, od Niej czerpią nadzieję i siły na pokonanie
nieszczęść, bied i zmartwień. Historia ludzkości
pamięta mnóstwo ciężkich czasów: wojny, dżuma,
głód, wygnania, prześladowania. Jednak Matka
naszej największej nadziei, która ma swój tron w
Ostrej Bramie, od zawsze podtrzymuje i pociesza
tych, którzy z ufnością i wielkim oddaniem zawierzają siebie Jej opiece oraz szczerze kochają Jezusa Chrystusa. O tym świadczy mnóstwo wot, które
zdobią ściany kaplicy Ostrobramskiej.
Tematem tegorocznego Odpustu Opiek Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miło-
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sierdzia, jest „Matko Nadziei”. To wezwanie Litanii
Loretańskiej obecnie jest niezwykle aktualne. W
tym czasie, kiedy cały świat zatrzymał się, kiedy
czujemy się ograniczeni mnóstwem zakazów, samotni i opuszczeni, Maryja jeszcze bardziej budzi w
nas nadzieję i nawołuje nie bać się, zawierzyć Jej
wszystkie swoje życiowe problemy i trudności, cierpienia i zmartwienia. Maryja, Panna nadziei, która
uwierzyła w obietnice Boże w oczekiwaniu na zbawienie Izraela, uczy nas nie bać się i nawołuje, byśmy pozwolili Bogu wkroczyć w naszą codzienność
i wypełnić każdą chwilę. Jeżeli odczuwamy trwogę,
jeżeli opuszczają nas siły, jesteśmy zmęczeni i nie
wiemy, czego spodziewać się od życia – oznacza to,
że brakuje nam nadziei, która nadaje sens całemu
naszemu życiu. W czasie tegorocznego Odpustu
módlmy się do Matki Miłosierdzia, żeby pomogła
nam zwyciężyć strach, otuliła nas promieniami swojej bezgranicznej miłości, utwierdzała nas w wierze
i dodawała nadziei w poszukiwaniach sensu życia w
Chrystusie w najtrudniejszych momentach naszego
życia.
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14 listopada, niedziela
„W hymnie z VIII/IX wieku, a więc sprzed ponad
tysiąca lat, Kościół pozdrawia Maryję, Matkę Boga,
jako „Gwiazdę Morza”: Ave maris stella. Życie ludzkie jest drogą. Do jakiego celu? Jak odnaleźć do
niego szlak? Życie jest niczym żegluga po morzu
historii, często w ciemnościach i burzy, w której
wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które
potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami
nadziei. Oczywiście, Jezus Chrystus sam jest światłem przez antonomazję, słońcem, które wzeszło
nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak
do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł–
ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła, i w ten sposób pozwalają nam orientować się w
naszej przeprawie. Któż bardziej niż Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla nas – Ona, która przez
swoje „tak” otwarła Bogu samemu drzwi naszego
świata; Ona, która stała się żyjącą Arką Przymierza,
w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, pośród nas „rozbił swój namiot” (por. J1, 14)?”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 49)
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MODLITWA
Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.
(Św. Jan Paweł II, Matko nadziei, 28 czerwca 2003 r.)

15 listopada, poniedziałek
„Święta Maryjo, Ty należałaś do tych pokornych
i wielkich dusz w Izraelu, które – jak Symeon –
wyczekiwały „pociechy Izraela” (Łk 2, 25), jak Anna
oczekiwały „wyzwolenia Jerozolimy” (Łk 2, 38).
Ty żyłaś Świętymi Pismami Izraela, które mówiły
o nadziei – o obietnicy danej Abrahamowi i jego
potomstwu (por. Łk 1, 55). Dlatego też pojmujemy
święty lęk, jaki Cię ogarnął, gdy anioł Pana wszedł
do Twej izby i powiedział Ci, że masz wydać na
świat Tego, który jest nadzieją Izraela i którego świat
oczekuje. Dzięki Tobie, przez Twoje „tak”, nadzieja
tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten
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świat i w jego historię. Pochyliłaś się przed wielkością tego zadania i powiedziałaś „tak”: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
twego” (Łk 1, 38).
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym
miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.
(Św. Jan Paweł II, Matko nadziei, 28 czerwca 2003 r.)

16 listopada, wtorek
„Kiedy pełna świętej radości przemierzałaś pośpiesznie góry Judei, aby dotrzeć do Twojej krewnej
Elżbiety, stałaś się obrazem przyszłego Kościoła, który niesie w swoim łonie nadzieję dla świata poprzez
góry historii. Jednak obok radości, którą słowami
i śpiewem swego Magnificat obdarzyłaś wszystkie
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pokolenia, znałaś też mroczne zapowiedzi proroków
o cierpieniu Sługi Bożego na tym świecie. Nad
narodzeniem w betlejemskiej stajni jaśniała chwała
aniołów, którzy nieśli dobrą nowinę pasterzom, ale
równocześnie ubóstwo Boga na tym świecie było aż
nadto odczuwalne. Starzec Symeon powiedział Ci o
mieczu, który miał przeniknąć Twoje serce (por. Łk 2,
35), o znaku sprzeciwu, jakim miał być na świecie
Twój Syn.”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
(Św. Jan Paweł II, Matko nadziei, 28 czerwca 2003 r.)

17 listopada, środa
„Potem, gdy rozpoczęła się działalność publiczna Jezusa, musiałaś się odsunąć, aby mogła wzrastać
nowa rodzina, którą On przyszedł założyć i która
miała się rozwijać dzięki współudziałowi tych, którzy słuchają i przestrzegają Jego słowa (por. Łk 11,
27 n.). Pomimo całej wielkości i radości początków
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działalności Jezusa Ty już w synagodze w Nazarecie
musiałaś doświadczać prawdy słowa o „znaku sprzeciwu” (por. Łk 4, 28 nn.). Poznałaś narastającą siłę
wrogości i odrzucenia, która stopniowo narastała
wokół Jezusa, aż do godziny krzyża, gdy musiałaś
patrzeć na Zbawiciela świata, potomka Dawida,
Syna Bożego umierającego jako „przegrany”, wyszydzony, pomiędzy łotrami. Wówczas przyjęłaś
słowa: „Niewiasto, oto syn Twój” (J19, 26). Z krzyża
otrzymałaś nową misję. Począwszy od krzyża stałaś
się w nowy sposób matką: matką wszystkich, którzy
chcą wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim.”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Matko nadziei,
czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie
godność i prawa każdego.
(Św. Jan Paweł II, Matko nadziei, 28 czerwca 2003 r.)
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18 listopada, czwartek
„Miecz boleści przeniknął Twoje serce. Czy
umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał
bez światła, życie bez celu? W tamtej godzinie
prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, w których odpowiadał na Twój
lęk w chwili zwiastowania: „Nie bój się, Maryjo!”
(Łk 1, 30). Ile razy Pan, Twój Syn, mówił to samo
swoim uczniom: Nie lękajcie się! W noc Golgoty
znów w swoim sercu słyszałaś te słowa. Przed
godziną zdrady powiedział do swoich uczniów:
„Odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). „Niech
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”
(J 14, 27).
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas,
w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).
Niech nadzieja chwały
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wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!
(Św. Jan Paweł II, Matko nadziei, 28 czerwca 2003 r.)

19 listopada, piątek
„Nie bój się, Maryjo!” W godzinie Nazaretu anioł
powiedział Ci też: „Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 33). Czy może skończyło się, zanim się
zaczęło? Nie, pod krzyżem, na mocy samego słowa
Jezusa, Ty stałaś się Matką wierzących. Z tą wiarą,
która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy.
Radość zmartwychwstania dotknęła Twego serca i
złączyła Cię w nowy sposób z uczniami, którzy mieli
stać się rodziną Jezusa przez wiarę.”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA:
Maryjo, Matko nadziei, przyczyń się, by wspólnoty chrześcijańskie na Litwie oraz na całym świecie były wsparciem dla potrzebujących i głosiły
niewyczerpaną miłość Chrystusa. Naucz nas być
czułymi na potrzeby tych, którzy cierpią z powodu biedy, ubóstwa i niedostatku.
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Dodaj odwagi otworzyć się na spotkanie z cierpiącymi z powodu ubóstwa i dążyć do tego, by
dzielenie się stało się dla nas codziennością.
Pomóż, by nasze serca były wrażliwe na głos potrzebujących oraz byśmy potrafili z chęcią dzielić się bezinteresowną miłością! Amen.

20 listopada, sobota
„Byłaś pośród wspólnoty wierzących, która
w dniach po Wniebowstąpieniu modliła się jednomyślnie o dar Ducha Świętego (por. Dz 1, 14) i
otrzymała Go w dniu Pięćdziesiątnicy. „Królestwo”
Jezusa okazało się inne od tego, które ludzie mogli sobie wyobrazić. To królestwo rozpoczęło się w
tamtej godzinie i nie będzie miało końca.”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
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środowiskami komunii i wieczernikami
modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
(Papież Franciszek, Modlitwa do Świętej Rodziny)

21 listopada, niedziela
„Tak więc pozostajesz pośród uczniów jako ich
Matka, jako Matka nadziei. Święta Maryjo, Matko
Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do
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Jego królestwa! Gwiazdo Morza, świeć nad nami i
przewódź nam na naszej drodze!”
(Benedykt XVI, Encyklika SPE SALVI, nr 50)

MODLITWA
Dziewico Maryjo, Matko Nadziei, światło naszego życia, nieustannie wskazująca drogę do swego Syna. Umacniaj nas, kiedy zaczyna brakować
nam wiary. Ucz nas prawdziwej miłości, byśmy
świadczyli całemu światu, że jesteśmy warci nazywać się Twymi dziećmi. Zachowaj nas od egoizmu, oddalenia się oraz obojętności na potrzeby cierpiących.
Pomóż nam zrozumieć, że będziemy mieli wystarczająco sił na zmianę doświadczanego ciężkimi próbami świata tylko wtedy, kiedy będziemy współdziałać z naszymi braćmi i siostrami,
niezależnie od ich pochodzenia, narodowości
czy wyznania.
Pomóż nam otworzyć nasze serca Twemu Synowi, by mógł wkroczyć do najgłębszego zakątka
naszej duszy, byśmy wzrastali w żywej wierze, niegasnącej nadziei i prawdziwej miłości.
Amen.
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„Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez
wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp* do tej łaski, w
której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały
Bożej.Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z
ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany.”
(Rz 5, 1-5)
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KCODZIENNY PROGRAM
OPIEK
Godz. 06.30 – Msza św. w kościele
(w jęz. polskim)
Godz. 07.30 – Msza św. w kościele
(w jęz. litewskim)
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)
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SOBOTA, 13 LISTOPADA
Inauguracja Odpustu
Godz. 16.00 – R
 óżaniec. 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, 14 LISTOPADA
I Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W
 intencji Litwy. Celebrują Biskupi
Litwy. W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W
 intencji rodzin, uchodźców,
migrantów. W kościele

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki i Orański
Godz. 06.30 – W kościele
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 i rzemieślników.
W kościele
Godz. 22.00 – N
 ocna adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej
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WTOREK, 16 LISTOPADA
Dekanat Święciański i Ignaliński
Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji pracowników służby
zdrowia. W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 15.00 – W intencji policji i wojska Litwy.
W kościele (w jęz. litewskim)
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. włoskim)
Godz. 17.00 – W intencji pracowników mediów.
W kościele

ŚRODA, 17 LISTOPADA
II Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kościele
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, 18 LISTOPADA
Dekanat Trocki
Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
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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, 19 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej
Godz. 06.30 – W kościele
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, 20 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki
Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W
 intencji członków kółek Żywego
Różańca. W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 15.00 – W
 intencji pielgrzymów i wiernych z
Białorusi (w jęz. białoruskim)
Godz. 17.00 – W
 kaplicy Ostrobramskiej
(w jęz. rosyjskim)
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Godz. 17.00 – W intencji uczniów, młodzieży i
harcerzy. W kościele
Godz. 22.00 – Nocna adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

NIEDZIELA, 21 LISTOPADA
Główny dzień Odpustu
Godz. 06.30 – W kościele
Godz. 09.00 – W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 13.00 – W intencji Archidiecezji Wileńskiej.
W kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17.00 – W intencji uczestników Odpustu.
W kościele

UWAGA!
• Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej będą się
odbywały przy otwartym oknie.
• Kaplica Ostrobramska dla modlitwy indywidualnej
będzie otwarta w godz. 06.00-08.00 i 15.00-20.00.
• Centrum pielgrzymkowe (KANA w krypcie kościoła)
czynne codziennie od 10.00 do 19.00.
• Transmisja Mszy św. o godz. 13.00 na antenie
Radia „Znad Wilii“ (103,8 FM).
• Prosimy o zachowanie wszystkich wymaganych
środków ostrożności i rekomendacji związanych z
COVID-19.
• Transmisje wideo oraz więcej informacji –
www.ausrosvartai.lt/pl
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