UROCZYSTY OBRZÆD B£OGOS£AWIEÑSTWA
I NA£OÝENIA
SZKAPLERZA N.M.P. Z GÓRY KARMEL

I. UWAGI WSTÆPNE
19. Bùogosùawieñstwo i naùo¿enie Szkaplerza Najœwiêtszej
Maryi Panny z Góry Karmel powinno siê odbyã podczas celebracji
wspólnotowej.
20. Naùo¿enie Szkaplerza wù¹cza do Rodziny karmelitañskiej.
Wùadzê bùogosùawienia Szkaplerza maj¹ kapùani i diakoni; naùo¿yã
go zaœ mog¹ inne osoby do tego upowa¿nione.
21. Do bùogosùawieñstwa i do naùo¿enia nale¿y u¿ywaã
Szkaplerza karmelitañskiego w jego tradycyjnym ksztaùcie1. Po
przyjêciu mo¿e on byã zast¹piony odpowiednim medalikiem2.
22. Bùogosùawieñstwo i naùo¿enie Szkaplerza dokonuje siê
zgodnie z obrzêdami i modlitwami podanymi ni¿ej. Forma zwykùa
obejmuje: obrzêdy wstêpne, czytanie sùowa Bo¿ego i modlitwê
wiernych, modlitwê bùogosùawieñstwa i naùo¿enie Szkaplerza,
obrzêdy zakoñczenia. Wszystko to wyra¿a w peùni znaczenie
Szkaplerza w ¿yciu wiernych, którzy go przyjmuj¹.
23. Jest rzecz¹ konieczn¹, aby obie formy (tzn. przyjêcie
Szkaplerza lub zast¹pienie go medalikiem) dobrze ukazywaùy
zarówno duchowy sens ùask zwi¹zanych ze Szkaplerzem Matki
Bo¿ej z Góry Karmel, jak i zadania wynikaj¹ce z przyjêcia tego
znaku czci wobec Najœwiêtszej Panny.
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UROCZYSTY OBRZÆD
B£OGOS£AWIEÑSTWA
I NA£OÝENIA SZKAPLERZA
[Dla wielu osób]

Obrzêdy wstêpne
24. Wierni gromadz¹ siê przed oùtarzem gùównym albo przed
obrazem Matki Bo¿ej, tam te¿ udaje siê celebrans. Obrzêd
rozpoczyna siê pieœni¹ lub chwil¹ milczenia. Nastêpnie celebrans
zwraca siê do zebranych:
K.
W.

W imiê Ojca i Syna, i Ducha Úwiêtego.
Amen.

K
W.

Pan z wami.
I z duchem Twoim.

Albo:
K.
£aska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z
Dziewicy Maryi, miùoœã Boga Ojca i dar jednoœci w Duchu
Úwiêtym niech bêd¹ z wami wszystkimi.
W.
I z duchem Twoim.
25. Celebrans przygotowuje obecnych do uczestnictwa w
obrzêdzie bùogosùawieñstwa i naùo¿enia Szkaplerza tymi lub
podobnymi sùowami, ukazuj¹cymi istotê celebracji:
Podczas ziemskiego ¿ycia Jezusa nawet ten, kto dotkn¹ù tylko
frêdzli Jego pùaszcza, doznawaù uzdrowienia. Wychwalamy Pana,
poniewa¿ w Koœciele wci¹¿ posùuguje siê pokornymi i prostymi
œrodkami, by okazywaã swoje nieskoñczone miùosierdzie. Tak¿e i

my mo¿emy ich u¿ywaã, aby wielbiã Pana, wyra¿aã nasze pragnienie
sùu¿enia Mu i odnawiaã zobowi¹zania wiernoœci, podjête w
konsekracji chrzcielnej na caùe ¿ycie.
Szkaplerz karmelitañski jest znakiem macierzyñskiej miùoœci
Dziewicy Maryi. Przypomina o Jej trosce o czùonków Rodziny
karmelitañskiej, szczególnie w chwilach najwiêkszych potrzeb. Jest
to miùoœã, która przynagla do tego, by odpowiedzieã na ni¹ miùoœci¹.
Szkaplerz jest znakiem ù¹cznoœci z Zakonem Braci Bosych
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel, oddanym Jej sùu¿bie dla
dobra caùego Koœcioùa. Przyjmuj¹c go, wyra¿acie pragnienie
uczestnictwa w duchu i ¿yciu Zakonu.
Szkaplerz jest odzwierciedleniem pokory i czystoœci Maryi:
swoj¹ prostot¹ zachêca do ¿ycia w skromnoœci i czystoœci. Noszony
zaœ dniem i noc¹ staje siê znakiem naszej ustawicznej modlitwy i
szczególnego oddania siê miùoœci i sùu¿bie Dziewicy Maryi.
Przywdziewaj¹c Szkaplerz, odnawiacie swoje chrzcielne
zobowi¹zania przyoblekania siê w naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Maryi bêdzie strze¿ona wasza nadzieja zbawienia, poniewa¿ w
Niej Bóg Ýycia uczyniù swój przybytek.

Czytanie Sùowa Bo¿ego
26. Ktoœ z obecnych, albo sam celebrans, odczytuje fragment
Pisma œwiêtego. Teksty ni¿ej wskazane odnosz¹ siê w sposób
szczególny do tajemnicy zbawienia lub do czci Najœwiêtszej
Dziewicy. Mo¿na wybraã jeden z podanych:

a) ze Starego Testamentu (do
wyboru):
1) Prz 8, 17-21

Czytanie z Ksiêgi Przysùów:
Tych kocham, którzy mnie kochaj¹,
znajdzie mnie ten, kto mnie szuka.
Bogactwo jest ze mn¹ i sùawa,
wspaniaùe dobra i prawoœã;
mój owoc cenniejszy ni¿ zùoto,
a plony ni¿ srebro najczystsze.
Drog¹ prawoœci ja kroczê,
œcie¿kami sprawiedliwoœci,
by przyjacióù obsypaã bogactwem
i napeùniã ich skarbce.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.

2) Iz 61, 10-11
Czytanie z Ksiêgi Proroka Izajasza.
«Ogromnie siê weselê w Panu,
dusza moja raduje siê w Bogu moim,
bo mnie przyodziaù w szaty zbawienia,
okryù mnie pùaszczem sprawiedliwoœci,
jak oblubieñca, który wkùada zawój,
jak oblubienicê strojn¹ w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, ¿e siê rozpleni sprawiedliwoœã
i chwalba wobec wszystkich narodów. »
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.

3) 2 Krl 2, 7-13
Czytanie z Drugiej Ksiêgi Królewskiej.
A piêãdziesi¹t osób z uczniów proroków poszùo i stanêùo z
przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanêli nad
Jordanem.
Wtedy Eliasz zdj¹ù swój pùaszcz, zwin¹ù go i uderzyù wody,
tak i¿ siê rozdzieliùy w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po
suchym ùo¿ysku. Kiedy zaœ przeszli, rzekù Eliasz do Elizeusza:
«Ý¹daj, co mam ci uczyniã, zanim wziêty bêdê od ciebie». Elizeusz
zaœ powiedziaù: «Niechby, proszê, dwie czêœci twego ducha przeszùy
na mnie!» On zaœ odrzekù: «Trudnej rzeczy za¿¹daùeœ. Je¿eli mnie
ujrzysz, jak wziêty bêdê od ciebie, speùni siê twoje ¿yczenie; jeœli zaœ
nie ujrzysz, nie speùni siê.»
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawiù siê wóz ognisty
wraz z rumakami ognistymi i rozdzieliù obydwóch: a Eliasz wœród
wichru wst¹più do niebios. Elizeusz zaœ patrzaù i woùaù: «Ojcze mój!
Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeêdêcze.» I ju¿ go wiêcej nie
ujrzaù. Uj¹wszy nastêpnie szaty swoje, Elizeusz rozdarù je na dwie
czêœci i podniósù pùaszcz Eliasza, który spadù z góry od niego.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.

4) Ba 5, 1-5
Czytanie z Ksiêgi Proroka Barucha.
Zùó¿, Jeruzalem, szatê smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniaùe szaty chwaùy,
dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz siê pùaszczem sprawiedliwoœci pochodz¹cej od Boga,
wùó¿ na gùowê sw¹ koronê chwaùy Przedwiecznego!

Albowiem Bóg chce pokazaã twoj¹ wspaniaùoœã
wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imiê twe u Boga na wieki bêdzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwoœci i chwaùa pobo¿noœci!”
Podnieœ siê, Jeruzalem!
Stañ na miejscu wysokim,
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na sùowo Úwiêtego
od wschodu sùoñca a¿ do zachodu,
rozradowane, ¿e Bóg o nich pamiêtaù.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.

5) Ez 16, 8-14
Czytanie z Ksiêgi Proroka Ezechiela.
Oto przechodziùem obok ciebie i ujrzaùem ciê. Byù to twój
czas, czas miùoœci. Rozci¹gn¹ùem poùê pùaszcza mego nad tob¹ i
zakryùem twoj¹ nagoœã. Zwi¹zaùem siê z tob¹ przysiêg¹ i wszedùem z
tob¹ w przymierze – wyrocznia Pana Boga – staùaœ siê moj¹.
Obmyùem
ciê
wod¹,
otarùem
z
ciebie
krew
i namaœciùem olejkiem. Nastêpnie przyodziaùem ciê wyszywan¹
szat¹, obuùem ciê w trzewiki z miêkkiej skórki, opasaùem bisiorem i
okryùem ciê jedwabiem. Ozdobiùem ciê klejnotami, wùo¿yùem
bransolety na twoje rêce i naszyjnik na twoj¹ szyjê. Wùo¿yùem te¿
pierœcieñ w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniaùy diadem na
twoj¹ gùowê. Zostaùaœ ozdobiona zùotem i srebrem, przyodziana w
bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadaùaœ najczystsz¹
m¹kê, miód i oliwê. Stawaùaœ siê z dnia na dzieñ piêkniejsza i
doszùaœ a¿ do godnoœci królewskiej. Rozeszùa siê twoja sùawa miêdzy
narodami dziêki twojej piêknoœci, bo byùa ona doskonaùa z powodu
ozdób, którymi ciê wyposa¿yùem – wyrocznia Pana Boga.

L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki

b) Psalm
wyboru):

responsoryjny

(do

1. Refren: Poci¹gnij nas, Maryjo, za Tob¹ pobiegniemy3
Kto bêdzie przebywaù w Twym przybytku Panie*
kto zamieszka na Twej górze œwiêtej?
Ten, kto postêpuje nienagannie, dziaùa sprawiedliwie*
i mówi prawdê w swym sercu.
Refren: Poci¹gnij nas, Maryjo, za Tob¹ pobiegniemy
Kto swym jêzykiem oszczerstw nie gùosi+
kto nie czyni bliêniemu nic zùego*
i nie ubli¿a swoim s¹siadom;
ale szanuje tego, który oddaje czeœã Bogu*
Kto tak postêpuje, nigdy siê nie zachwieje.
Refren: Poci¹gnij nas, Maryjo, za Tob¹ pobiegniemy
*****

2. Refren: Zbaw Panie, dzieci Twojej Sùu¿ebnicy4
3
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Panie zmiùuj siê nade mn¹,*
bo nieustannie woùam do Ciebie.
uraduj duszê swego sùugi +
ku Tobie, Panie wznoszê moj¹ duszê.*
Tyœ bowiem Panie, dobry i ùaskawy +
peùen ùaski dla wszystkich, którzy Ciê wzywaj¹.
Refren: Zbaw Panie, dzieci Twojej Sùu¿ebnicy
Wysùuchaj Panie, modlitwê moj¹*
i zwa¿ na gùos mojej proœby.
W dniu utrapienia woùam do Ciebie*
poniewa¿ Ty mnie wysùuchasz.
Refren: Zbaw Panie, dzieci Twojej Sùu¿ebnicy
Naucz mnie Panie, Twej drogi +
bym postêpowaù wedùug Twojej prawdy,*
nakùoñ me serce, by lêkaùo siê Twojego Imienia.
Bêdê Ciê wielbiù z caùego serca, Pani mój i Bo¿e*
i na wieki bêdê sùawiù Twoje Imiê.
Refren: Zbaw Panie, dzieci Twojej Sùu¿ebnicy
Tyœ Panie, Bogiem ùaski i miùosierdzia*
do gniewu nieskory, ùagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiùuj siê nade mn¹ +
siùy swej udziel sùudze Twojemu*
ocal syna swojej sùu¿ebnicy.
Refren: Zbaw Panie, dzieci Twojej Sùu¿ebnicy
*****
4
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3. Refren: Jestem Twym sùug¹, synem Twojej Matki5
Gùoœno woùam do Pana*
a On mi odpowiada ze œwietej swej góry.
Czym siê Panu odpùacê*
za wszystko, co mi wyœwiadczyù.
Refren: Jestem Twym sùug¹, synem Twojej Matki
Podniosê kielich zbawienia*
i wezwê Imienia Pana.
Wypeùniê me œluby dla Pana*
przed caùym Jego ludem.
Refren: Jestem Twym sùug¹, synem Twojej Matki
O Panie, jestem Twoim sùug¹*
Twym sùug¹, synem Twojej sùu¿ebnicy.
Ty rozerwaùeœ moje kajdany +
Tobie zùo¿ê ofiarê pochwaln¹*
i wezwê Imienia Pana.
Refren: Jestem Twym sùug¹, synem Twojej Matki
Wypeùniê me œluby dla Pana*
przed caùym Jego ludem,
w dziedziñcach Pañskiego domu,*
poœrodku ciebie, Jeruzalem.
Refren: Jestem Twym sùug¹, synem Twojej Matki

5
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*****

c) z Nowego Testamentu (do
wyboru):
1) Rz 12, 1-2
Czytanie z Listu œwiêtego Pawùa Apostoùa do Rzymian.
Proszê was, bracia, przez miùosierdzie Bo¿e, abyœcie dali
ciaùa swoje na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz
waszej rozumnej sùu¿by Bo¿ej. Nie bierzcie wiêc wzoru z tego
œwiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawianie umysùu, abyœcie
umieli rozpoznaã, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonaùe.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki

2) Ga 4, 4-7
Czytanie z Listu œwiêtego Pawùa Apostoùa do Galatów.
Bracia:
Gdy nadeszùa peùnia czasu, Bóg zesùaù swojego Syna,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupiù tych,
którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaã przybrane
synostwo. Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg wysùaù do serc
naszych Ducha Syna swego, który woùa: «Abba, Ojcze!» A zatem

nie jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem. Je¿eli zaœ synem, to i
dziedzicem z woli Bo¿ej.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki

3) Ef 4,17.20-24
Czytanie z Listu œwiêtego Pawùa Apostoùa do Efezjan.
Bracia:
To mówiê i zaklinam was w Panu, abyœcie ju¿ nie
postêpowali tak, jak postêpuj¹ poganie, z ich pró¿nym myœleniem,
Wy zaœ nie tak nauczyliœcie siê Chrystusa. Sùyszeliœcie
przecie¿ o Nim i zostaliœcie nauczeni w Nim, zgodnie z prawd¹, jaka
jest w Jezusie, ¿e co siê tyczy poprzedniego sposobu ¿ycia, trzeba
porzuciã dawnego czùowieka, który ulega zepsuciu na skutek
kùamliwych ¿¹dz, a odnawiaã siê duchem w waszym myœleniu i
przyoblec czùowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w
sprawiedliwoœci i prawdziwej œwiêtoœci.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki

4) Ef 6, l0-17
Czytanie z Listu œwiêtego Pawùa Apostoùa do Efezjan.
Bracia:
B¹dêcie mocni w Panu siù¹ Jego potêgi.
Obleczcie peùn¹ zbrojê Bo¿¹, byœcie mogli siê ostaã wobec
podstêpnych zakusów diabùa. Nie toczymy, bowiem walki przeciw
krwi i ciaùu, lecz przeciw Zwierzchnoœciom, przeciw Wùadzom,

przeciw rz¹dcom œwiata tych ciemnoœci, przeciw pierwiastkom
duchowym zùa na wy¿ynach niebieskich.
Dlatego weêcie na siebie peùn¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie w dzieñ
zùy zdoùali siê przeciwstawiã i ostaã, zwalczywszy wszystko. Stañcie
wiêc do walki przepasawszy biodra wasze prawd¹ i oblókùszy
pancerz, którym jest sprawiedliwoœã, a obuwszy nogi w gotowoœã
gùoszenia dobrej nowiny o pokoju. W ka¿dym poùo¿eniu bierzcie
wiarê jako tarczê, dziêki której zdoùacie zgasiã wszystkie roz¿arzone
pociski Zùego. Weêcie te¿ heùm zbawienia i miecz Ducha, to jest
sùowo Bo¿e - wœród wszelakiej modlitwy i bùagania.
L. Oto Sùowo Bo¿e.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki

d) Úpiew przed Ewangeli¹ (do
wyboru)

1.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja6

Bùogosùawieni ci, którzy sùuchaj¹ Sùowa Bo¿ego
i zachowuj¹ je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

2.
6
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Chwaù¹ Libanu j¹ obdarzono,
Ozdob¹ Karmelu i Saronu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

3.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja8

Bùogosùawieni, którzy z Maryj¹ sùuchaj¹ Sùowa Bo¿ego
i zachowuj¹ je w swoim sercu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

*****

e)
Czytanie
wyboru):

Ewangelii

(do

5) Mk 5,25-34
K. Pan z wami
W. I z duchem twoim
+ Sùowa Ewangelii wedùug œwiêtego Marka.
Pewna kobieta od dwunastu lat cierpiaùa na upùyw krwi.
Wiele przecierpiaùa od ró¿nych lekarzy i caùe swe mienie wydaùa, a
nic jej nie pomogùo, lecz miaùa siê jeszcze gorzej. Sùyszaùa ona o
8
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Jezusie, wiêc zbli¿yùa siê z tyùu miêdzy tùumem i dotknêùa siê Jego
pùaszcza. Mówiùa bowiem: «Ýebym siê choã Jego pùaszcza dotknêùa,
a bêdê zdrowa.» Zaraz te¿ ustaù jej krwotok i poczuùa w ciele, ¿e jest
uzdrowiona z dolegliwoœci.
Jezus tak¿e poznaù zaraz w sobie, ¿e moc wyszùa od Niego.
Obróciù siê w tùumie i zapytaù: «Kto dotkn¹ù siê mojego pùaszcza?»
Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, ¿e tùum zewsz¹d
Ciê œciska, a pytasz: “Kto siê Mnie dotkn¹ù?”» On jednak rozgl¹daù
siê, by ujrzeã tê, która to uczyniùa. Wtedy kobieta przyszùa
zalêkniona i dr¿¹ca, gdy¿ wiedziaùa, co siê z ni¹ staùo, upadùa przed
Nim i wyznaùa Mu caù¹ prawdê.
On zaœ rzekù do niej: «Córko, twoja wiara ciê ocaliùa, idê w
pokoju i b¹dê uzdrowiona ze swej dolegliwoœci!»
K. Oto Sùowo Pañskie
W. Chwaù Tobie Chryste

6) £k 2, 4-8
K. Pan z wami
W. I z duchem twoim
+ Sùowa Ewangelii wedùug œwiêtego £ukasza.
Udaù siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿ pochodziù z domu
i rodu Dawida, ¿eby siê daã zapisaã z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która
byùa brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedù dla Maryi czas rozwi¹zania.
Porodziùa swego pierworodnego Syna, owinêùa Go w pieluszki i
poùo¿yùa w ¿ùobie, gdy¿ nie byùo dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹.
K. Oto Sùowo Pañskie
W. Chwaù Tobie Chryste

7) £k 11, 27-28
K. Pan z wami
W. I z duchem twoim
+ Sùowa Ewangelii wedùug œwiêtego £ukasza.
Gdy Jezus mówiù, jakaœ kobieta z tùumu gùoœno zawoùaùa do
Niego: «Bùogosùawione ùono, które Ciê nosiùo, i piersi, które ssaùeœ».
Lecz On rzekù: «Owszem, ale równie¿ bùogosùawieni ci,
którzy sùuchaj¹ sùowa Bo¿ego i zachowuj¹ je».
K. Oto Sùowo Pañskie
W. Chwaù Tobie Chryste

8) J 19,25-27
K. Pan z wami
W. I z duchem twoim
+ Sùowa Ewangelii wedùug œwiêtego Jana.
Obok krzy¿a Jezusa staùy: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wiêc Jezus ujrzaù Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia,
którego miùowaù, rzekù do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».
Nastêpnie rzekù do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeñ wzi¹ù J¹ do siebie.
K. Oto Sùowo Pañskie
W. Chwaù Tobie Chryste

27. Krótkie pouczenie

Po skoñczonym czytaniu celebrans zwraca siê do obecnych
ukazuj¹c w œwietle sùowa Bo¿ego istotê celebracji oraz ùaski i
zobowi¹zania wynikaj¹ce z przyjêcia Szkaplerza.

Chwila milczenia.

Modlitwa wstawiennicza
wiernych
28. Nastêpuje modlitwa wiernych, czyli modlitwa
powszechna. Ni¿ej podano propozycje intencji. Mo¿na spoœród nich
wybraã najbardziej odpowiednie lub dodaã inne w wiêkszym stopniu
dostosowane do okolicznoœci.

I Formuùa modlitwy wiernych:
K.

Doœwiadczaj¹c opieki Maryi Dziewicy, Matki Bo¿ej,
proœmy Boga Ojca, abyœmy dziêki mocy Ducha Úwiêtego
mogli w naszym przyoblec siê w Jezusa Chrystusa,
naszego Zbawiciela i Brata. Woùajmy wspólnie:

W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty przyoblekùeœ Twojego Syna w nasze ludzkie
ciaùo, aby nas uczyniã uczestnikami Twojego Bóstwa,
— przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, Twojej doskonaùej
uczennicy, spraw, abyœmy zostali przyobleczeni w Twoje
Bóstwo.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty zechciaùeœ, aby Twój Syn byù do nas podobny
we wszystkim z wyj¹tkiem grzechu, byœmy id¹c Jego œladami we
wszystkim upodabniali siê do Jego obrazu,

— przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy spraw, byœmy
naœladowali Chrystusa i byli Tobie miùymi we wszystkich naszych
czynach.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty przyoblekùeœ Maryjê w sùoñce i w Niej starùeœ
gùowê szatana – starodawnego wê¿a,
— przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy spraw, abyœmy potrafili
pokonaã zasadzki zùego ducha w naszym ¿yciu i w œwiecie, w
którym ¿yjemy.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty wejrzaùeœ na pokorê Twojej Sùu¿ebnicy i Jej
ustami ogùosiùeœ moc Twojego ramienia,
— przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy spraw, abyœmy byli
prorokami Twojego królestwa, gùosz¹cymi Twoje miùosierdzie
wszystkim pokoleniom.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty daùeœ Twojemu Synowi Matkê, która owinêùa
Go w pieluszki,
—przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy spraw, abyœmy miùowali
ubogich i zepchniêtych na margines sùu¿¹c im czynem i prawd¹.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty okryùeœ nas pùaszczem sprawiedliwoœci i
œwiêtoœci,
— przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy uœwiêã nas w Chrystusie i
uczyñ ofiarnymi wspóùpracownikami w dziele zbawienia œwiata.
W.

Pozwól nam Bo¿e, przyoblec siê w Jezusa Chrystusa.

Bo¿e Ojcze œwiêty, Ty napeùniùeœ nas wszelkim bùogosùawieñstwem
duchowym w Chrystusie,

— przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi spraw, abyœmy przeszli
szczêœliwie ze œmierci do ¿ycia wiecznego.
K. Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, Ty nas nazwaùeœ Braãmi i
Siostrami Bùogosùawionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i
daùeœ nam Szkaplerz œw. jako znak Jej opieki, spraw ùaskawie,
abyœmy mogli zawsze ¿yã wiernie w zjednoczeniu z Maryj¹, w
caùkowitym oddaniu siê Twojemu Synowi Jezusowi
Chrystusowi. Który ¿yje i króluje na wieki wieków9.
W. Amen.

II Formuùa modlitwy wiernych:
K. Proœmy Boga, naszego Ojca, za naszych Braci i Siostry, którzy
z wiar¹ przyjmuj¹ Szkaplerz Matki Bo¿ej z Góry Karmel, aby
dziêki mocy Ducha Úwiêtego mogli upodobniã siê w swoim ¿yciu
do Jezusa Chrystusa, na wzór Maryi.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, zostali przyobleczeni w
Chrystusa ùask¹ Ducha Úwiêtego,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, ¿yli swoim chrzcielnym
zobowi¹zaniem przyoblekania siê w Chrystusa,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, zostali umocnieni w
wierze, nadziei i miùoœci,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, stali
naœladowcami Maryi w Rodziny karmelitañskiej,
9

siê

gorliwymi
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Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, byli przedùu¿eniem tej miùoœci,
jak¹ Jezus darzyù swoj¹ Matkê,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, przyoblekli siê w cnoty
Przeczystej Dziewicy, nauczyli siê sùuchaã sùowa Bo¿ego i ¿yli nim
ka¿dego dnia,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, przez wstawiennictwo Maryi
czerpali œwiatùo z kontemplacji, stawali siê dla siebie Braãmi i
Siostrami w Szkaplerzu œw.
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
Aby ci, którzy przyjmuj¹ Szkaplerz, ¿yli zawsze w szacie ùaski
uœwiêcaj¹cej i byli gotowi wejœcie z Najœwiêtsz¹ Dziewic¹ do
spoùecznoœci œwiêtych w niebie,
Ciebie prosimy,
W. Wysùuchaj nas, Panie.
K. Bo¿e, Ty ozdobiùeœ Zakon Karmelitañski zaszczytnym tytuùem
Maryi, zawsze Dziewicy i daùeœ nam Szkaplerz œw. jako znak Jej
opieki, udziel nam ùaski przyoblekania siê w cnoty Bo¿ej
Rodzicielki i broñ nas swoj¹ miùoœci¹ od wszelkich
niebezpieczeñstw. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen10.

10
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Modlitwa
bùogosùawieñstwa
29. Celebrans z rozùo¿onymi rêkami odmawia podan¹ ni¿ej
modlitwê bùogosùawieñstwa:

I formuùa bùogosùawieñstwa:
Módlmy siê:
K. Wszechmog¹cy Bo¿e,
Ty jesteœ Sprawc¹ œwiêtoœci
i Tym, który w niej udoskonala,
Ty powoùujesz do peùni
¿ycia chrzeœcijañskiego
i do doskonaùej miùoœci odrodzonych
z wody i Ducha Úwiêtego;
pobùogosùaw +
ten Szkaplerz karmelitañski
i wejrzyj ùaskawie na tych,
którzy go z wiar¹ przyjmuj¹
oraz bêd¹ go wiernie nosiã
jako znak swego oddania
Najœwiêtszej Maryi Pannie z Góry Karmel.
Spraw, aby przyjêli miùoœã Maryi Dziewicy,
upodabniali siê
do obrazu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa,
i po szczêœliwym przejœciu przez to ¿ycie
mogli wejœã do radoœci

Twojego domu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
II formuùa bùogosùawieñstwa:
Módlmy siê:
K. Bo¿e, Ojcze Úwiêty,
który nad wszystko przedkùadasz miùoœã
i sprawiasz jej wzrost;
który zechciaùeœ,
aby Twój Jednorodzony Syn,
Jezus Chrystus,
przyj¹ù nasze ludzkie ciaùo
w ùonie Maryi Dziewicy
za spraw¹ Ducha Úwiêtego;
pobùogosùaw + ten Szkaplerz
Rodziny Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel
i udziel Twoim sùugom i sùu¿ebnicom,
którzy z pobo¿noœci¹ go przyjmuj¹,
ùaski przyoblekania siê
w Pana Jezusa Chrystusa
we wszystkich okolicznoœciach
ich doczesnego ¿ycia
aby w ten sposób osi¹gnêli
wieczn¹ chwaùê w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Nastêpuje pokropienie wod¹ œwiêcon¹.

Naùo¿enie Szkaplerza
30. Celebrans nakùada Szkaplerz ka¿demu wiernemu, który o
to prosi, i mówi:

I formuùa naùo¿enia Szkaplerza:
K. Przyjmijcie ten poœwiêcony Szkaplerz,
przez który zostajecie wù¹czeni do
Rodziny (Bractwa) Najœwiêtszej Maryi
Panny z Góry Karmel.
Ufni w uprzedzaj¹c¹ miùoœã pochodz¹c¹
od tak wielkiej Matki,
oddajcie siê naœladowaniu Maryi
i ¿yciu opartemu na
gùêbokim z Ni¹ zjednoczeniu.
Noœcie ten znak jako wyraz pamiêci
o obecnoœci Maryi,
która towarzyszy wam
w waszym codziennym staraniu
o wewnêtrzne przyoblekanie siê
w Chrystusa i ukazywanie Go
jako ¿yj¹cego w was, na chwaùê
Trójcy Úwiêtej, dla dobra
Koœcioùa œwiêtego
i wszystkich ludzi.
W. Amen.

II formuùa naùo¿enia Szkaplerza:
K. Przyjmijcie ten poœwiêcony Szkaplerz,
przez który wchodzicie do Rodziny Braci
i Sióstr Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel; noœcie go jako znak macierzyñskiej
opieki Maryi Dziewicy i waszego
zaanga¿owania siê w Jej naœladowanie
oraz sùu¿bê.
Niech Matka Bo¿a dopomaga wam przyoblec
siê w Chrystusa. Niech On w was ¿yje,
abyœcie oddawali chwalê Trójcy Úwiêtej i
wspóùpracowali w Koœciele dla dobra
wszystkich ludzi.
31. Jeœli jest taka potrzeba, celebrans mo¿e wypowiedzieã
gùoœno formuùê naùo¿enia Szkaplerza tylko jeden raz, dla wszystkich.
Po jej ukoñczeniu wierni odpowiadaj¹ razem Amen i podchodz¹ do
celebransa, aby otrzymaã Szkaplerz.
32. Po zakoñczeniu nakùadania Szkaplerza celebrans zwraca
siê do wszystkich tymi sùowami:

I formuùa ogùoszenia
Rodziny Karmelu

przyjêcia

K. Rodzina Karmelu jest poœwiêcona
w sposób szczególny naœladowaniu
i sùu¿bie Maryi Dziewicy, Matce Boga.

do

Przyjmuj¹c Szkaplerz œwiêty zostajecie
wù¹czeni do Rodziny Karmelu,
aby ¿yã dla Chrystusa
i Jego Koœcioùa tym samym duchem
kontemplacyjnym i apostolskim.
Na mocy udzielonej mi wùadzy,
przyjmujê was do uczestnictwa
we wszystkich dobrach duchowych
caùego Zakonu karmelitañskiego.
II formuùa przyjêcia do Karmelu
K. Na mocy udzielonej mi wùadzy,
przyjmujê was do uczestnictwa
we wszystkich dobrach duchowych
caùego Zakonu karmelitañskiego.
33. Po krótkim i jasnym wyjaœnieniu zadañ i obowi¹zków
wynikaj¹cych z przyjêcia do Rodziny karmelitañskiej w formie
instytucjonalnej,
celebrans
koñczy
obrzêd
uroczystym
bùogosùawieñstwem.

Zakoñczenie obrzêdu
K
W
K
K

34. Celebrans wyci¹ga rêce nad obecnymi:
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Pochylcie gùowy na bùogosùawieñstwo.
Bóg Ojciec niech was napeùni swoj¹ miùoœci¹ miùosiern¹
dan¹ nam w Jezusie Chrystusie,

W
K.

W
K.

W
K.

W.

Synu Dziewicy Maryi.
Amen.
Jezus Chrystus niech was uczyni uczestnikami miùoœci
Ojca w matczynej czuùoœci Dziewicy Karmelu, abyœcie
mogli czyniã wszelkie dobro.
Amen.
Duch Úwiêty, który was natchn¹ù pragnieniem ukrycia siê
pod pùaszczem Maryi, niech was uczyni apostoùami na
drodze pokoju i sprawiedliwoœci.
Amen.
Bùogosùawieñstwo Boga wszechmog¹cego, Ojca i Syna,
i Ducha Úwiêtego niech zst¹pi na was i pozostanie na
zawsze.
Amen.

35. Obrzêd mo¿na zakoñczyã odpowiednim œpiewem
maryjnym, np.: Flos Carmeli, Witaj Królowo, Pod Twoj¹ Obronê
lub inn¹ stosown¹ pieœni¹ maryjn¹.

