SKRÓCONY OBRZÆD
B£OGOS£AWIEÑSTWA
I NA£OÝENIA SZKAPLERZA
Obrzêdy wstêpne
36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo¿ej, zwraca siê do
tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego
uczestnictwa w celebracji.
K.
W.

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

K.

£aska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z
Dziewicy Maryi, miùoœã Boga Ojca i dar jednoœci w Duchu
Úwiêtym niech bêd¹ z wami wszystkimi.
I z duchem Twoim.

W.
lub
K
W.

Pan z wami.
I z duchem Twoim.

37. Celebrans wyjaœnia pokrótce znaczenie bùogosùawieñstwa
i naùo¿enia Szkaplerza.
38. Mo¿na odczytaã krótki fragment Sùowa Bo¿ego, na
przykùad jeden z podanych w punkcie 26.
39. Mo¿na wybraã któreœ z wezwañ modlitwy wiernych, jak
podano w punkcie 28.

Modlitwa bùogosùawieñstwa
40. Celebrans z rozùo¿onymi rêkami odmawia jedn¹ z
podanych ni¿ej modlitw bùogosùawieñstwa Szkaplerza:
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, [na tego, tê, to dziecko] którzy [który,
która, które] go z wiar¹ przyjmuj¹ [-je] oraz bêd¹ [bêdzie] go
wiernie nosiã jako znak swego oddania Najœwiêtszej Maryi
Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby przyjêli [przyj¹ù, przyjêùa,
przyjêùo] miùoœã Maryi Dziewicy, upodabniali siê [upodabniaù siê,
upodabniaùa siê, upodabniaùo siê] do obrazu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, i po szczêœliwym przejœciu przez to ¿ycie mogli
[mógù, mogùa, mogùo] 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, [twojemu sùudze, twojej
sùu¿ebnicy, twojemu dziecku] którzy [który, która, które] z
pobo¿noœci¹ go przyjmuj¹ [przyjmuje], ùaski przyoblekania siê w
Pana Jezusa Chrystusa we wszystkich okolicznoœciach ich [jego,
jej, jego] doczesnego ¿ycia, aby w ten sposób osi¹gnêli [osi¹gn¹ù,
osi¹gnêùa, osi¹gnêùo] wieczn¹ chwaùê w niebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. W. Amen.

Nastêpuje pokropienie wod¹ œwiêcon¹. Celebrans odmawia gùoœno
jedn¹ z poni¿szych formuù, podaje wiernemu do ucaùowania
poœwiêcony Szkaplerza i nakùada go. 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. W czasie nakùadania Szkaplerza mo¿e te¿
wypowiedzieã dawn¹ formuùê: Przyjmij tê poœwiêcon¹ Szatê i bùagaj
Najœwiêtsz¹ Dziewicê abyœ dziêki Jej zasùugom nosiù tê Szatê
nieskalan¹ a Ona niech ciê strze¿e od zùa wszelkiego i doprowadzi
do ¿ycia wiecznego. Amen.

Naùo¿enie Szkaplerza
41. Celebrans nakùada Szkaplerz, mówi¹c:
I formuùa naùo¿enia Szkaplerza:
K. Przyjmijcie [przyjmij] ten poœwiêcony Szkaplerz, przez który
zostajecie [zostajesz] wù¹czeni [wù¹czony, wù¹czona] do Rodziny
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. Ufni [ufny, ufna] w
uprzedzaj¹c¹ miùoœã pochodz¹c¹ od tak wielkiej Matki, oddajcie
siê [oddaj siê] naœladowaniu Maryi i ¿yciu opartemu na gùêbokim
z Ni¹ zjednoczeniu. Noœcie [noœ] ten znak jako wyraz pamiêci o
obecnoœci Maryi, która towarzyszy wam [ci] w waszym [twoim]
codziennym staraniu o wewnêtrzne przyoblekanie siê w
Chrystusa i ukazywanie Go jako ¿yj¹cego w was [w tobie], na
chwaùê Trójcy Úwiêtej, dla dobra Koœcioùa œwiêtego i wszystkich
ludzi. W. Amen.
II formuùa naùo¿enia Szkaplerza:
K. Przyjmijcie [przyjmij] ten poœwiêcony Szkaplerz, przez który
wchodzicie [wchodzisz] do Rodziny Braci i Sióstr Najœwiêtszej
Maryi Panny z Góry Karmel; noœcie go [noœ go] jako znak
macierzyñskiej opieki Maryi Dziewicy i waszego [twojego]
zaanga¿owania siê w Jej naœladowanie oraz sùu¿bê. Niech Matka

Bo¿a dopomaga wam [ci] przyoblec siê w Chrystusa. Niech On w
was [tobie] ¿yje, abyœcie [abyœ] oddawali [oddawaù, oddawaùa]
chwalê Trójcy Úwiêtej i wspóùpracowali [wspóùpracowaù,
wspóùpracowaùa] w Koœciele dla dobra wszystkich ludzi. W.
Amen.
42. Celebrans ogùasza wù¹czenie do Rodziny karmelitañskiej
w formie instytucjonalnej, tymi albo podobnymi sùowami:
I formuùa ogùoszenia przyjêcia do Rodziny Karmelu
K. Rodzina Karmelu jest poœwiêcona w sposób szczególny
naœladowaniu i sùu¿bie Maryi Dziewicy, Matce Boga. Przyjmuj¹c
Szkaplerz œwiêty zostajecie [zostajesz] wù¹czeni [wù¹czony,
wù¹czona] do Rodziny Karmelu, aby ¿yã dla Chrystusa i Jego
Koœcioùa tym samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim.
Na mocy udzielonej mi wùadzy, przyjmujê was [ciê] do
uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych caùego Zakonu
karmelitañskiego. [W imiê Ojca i Syna i Ducha œwiêtego. W.
Amen].
II formuùa przyjêcia do Karmelu
K. Na mocy udzielonej mi wùadzy, przyjmujê was [ciê] do
uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych caùego Zakonu
karmelitañskiego. [W imiê Ojca i Syna i Ducha œwiêtego. W.
Amen].
Celebrans zachêca od wypeùniania obowi¹zków, jakie wynikaj¹ z
godnego przyjêcia Szkaplerza, naznacza modlitwê szkaplerzn¹ do
codziennego odmawiania (najczêœciej jest to: Pod Twoj¹ obronê,
Witaj Królowo lub inna modlitwa maryjna) i koñczy obrzêd
bùogosùawieñstwem.

Zakoñczenie obrzêdu
43. Celebrans bùogosùawi, u¿ywaj¹c formy skróconej.
I formuùa bùogosùawieñstwa:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was bùogosùawi Bóg wszechmog¹cy
Ojciec + i Syn + i Duch Úwiêty.
W. Amen.
K. Idêcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.
II formuùa zakoñczenia:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K.

Bùogosùawieñstwo Boga wszechmog¹cego, Ojca
+ i Syna, + i Ducha Úwiêtego, niech zst¹pi na
was i pozostanie na zawsze.
W. Amen.
K. Idêcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech bêd¹ dziêki.
44. W ten sposób koñczy siê obrzêd.
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