
GODZINKI KU CZCI  
MATKI BOEJ SZKAPLERZNEJ* 

 
JUTRZNIA 

 
Królowo z Góry Karmel, otwórz usta moje,* 
Aby godnie wielbiły wite Imi Twoje. 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania,* 
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania. 
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu* 
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu. 
Jak była na pocztku, tak zawsze niech bdzie* 
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 

HYMN 
 
W obłoku widział Eliasz Matk Zbawiciela* 
Zapowied deszczu łaski i Pocieszyciela. 
Widział Niepokalan z morza wstpujc,* 
Po stopniach cnót dziesiciu, ludzi miłujc. 
Sił Twoj Eliaszu była ta nadzieja,* 
e kiedy si narodzi Matka Zbawiciela. 
Ty ogldałe duchem czas ten i godzin,* 
Gdy Syn Maryi Panny zgładzi nasz win. 
Cho nie widziałe wtedy Jej Oczu, Oblicza.* 
Słuyłe Jej w nadziei, tak jak i my dzisiaj. 
 
K: Jak Obłok stał si znakiem Twojego wejrzenia. 
W: Tak Szkaplerz Twój, o Matko, znakiem pocieszenia. 
 
K: Módlmy si: Boe, Ty ozdobiłe Zakon Karmelitaski 
zaszczytnym tytułem Najwitszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi 
zawsze dziewicy,* Spraw łaskawie, abymy oddajc Jej cze i 
umocnieni Jej obron zasłuyli na osignicie wiecznych radoci. * 
Przez Chrystusa Pana naszego.  
W: Amen. 



 
K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze 
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie 
K: Błogosławmy Panu 
W: Bogu chwała 
K: A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boe, niech 
odpoczywaj w pokoju  
W: Amen. 
 

LAUDES 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 
 

HYMN 
 
Przymierze Swojej łaski Bóg z Noem zawiera, * 
I na znak miłosierdzia Tcz rozpociera. 
Potem na Górze Synaj Mojeszowi daje * 
Tablice Dekalogu i wite Zwyczaje. 
Twój Szkaplerz, Dobra Matko jest Tcz zbawienia, * 
Wród burzy zła i grzechu portem ocalenia. 
Jak Dekalog na barki wkładasz go z miłoci * 
By był dla nas oparciem i serca radoci. 
A tego, kto w swym yciu wiernie słuy Bogu * 
Bezpiecznie doprowadzisz do wiecznoci progu. 
 
K: Twój Szkaplerz Dobra Matko - przymierzem miłoci  
W: Daj nam znak Twej opieki oraz yczliwoci. 



Módlmy si: Boe, Dawco wszelkiej łaski, przyjmij nasze oddanie 
si Tobie na słub i spraw, * abymy zawsze byli wierni temu 
przymierzu miłoci, jakie z Twojej Woli z cał Rodzin Karmelu 
zawarła w Kociele Najwitsza Dziewica. Przez Chrystusa Pana 
naszego.  
W: Amen 
 

PRYMA 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 
 

HYMN 
 
Kada matka z miłoci dzieci swe odziewa, *  
Anna szyła tunik syna Samuela.  
Rebeka za Jakuba odziewa w pierwszestwo, *  
Aby od Izaaka wził błogosławiestwo.  
Tak dla nas Ty Maryjo strój przygotowała, *  
I w klejnoty cnót Swoich hojnie go przybrała.  
Kiedy nas, Twoje dzieci, okrywasz Szkaplerzem, *  
Chcesz bymy jak Ty yli, słuc Bogu szczerze.  
Pomó wzrasta w pokorze, wierze i ufnoci, *  
Naucz nas posłuszestwa oraz cierpliwoci. 
 
K: Okryj mnie, Dobra Matko, Szkaplerzem cnót Twoich  
W: Aby mi była wzorem w dowiadczeniach moich. 
 



Módlmy si: Boe, z Twojej dobroci otrzymalimy Niepokalan 
Dziewic Maryj za Matk i Królow Karmelu * spraw abymy 
bdc na wiecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie 
rozwaali Twoje Słowo, Jej Sercem miłowali braci i pocigali ich do 
Chrystusa, ycie za nich oddajc. Przez Chrystusa Pana naszego.  
W: Amen. 
 

TERCJA 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 

HYMN 
 
Dawida z Jonatanem przyja połczyła, * 
Na wspólny trud i wspóln walk utwierdziła. 
Jonatan Dawidowi szaty swoje daje, * 
Na znak, e cho jest królem - jedno z nim si staje. 
Wyrazem Twej przyjani - zbroja Twoja Pani, * 
Kiedy nas w ni odziejesz, szatan nas nie zrani. 
Pancerz sprawiedliwoci, zbawienia przyłbica, * 
Miecz Ducha - Słowo Boe, modlitwy kotwica. 
Gdy Prawd przepasani ruszamy do boju, * 
Ty sama nas ochraniasz, widzc nas w tym stroju 
 
K: W kadej walce jak Tarcz - bronisz nas Szkaplerzem  
W: Zasło nas od złych pokus miłoci pancerzem. 
 



Módlmy si: Boe, niech nas wspomaga opieka Najwitszej Maryi 
Panny, naszej Matki oraz wspólne modlitwy witych Zakonu 
Karmelitaskiego, * abymy wiernie wstpowali w Ich lady i zawsze 
wspierali Twój Kociół modlitw i czynem. Przez Chrystusa Pana 
naszego. 
 W: Amen. 
 

SEKSTA 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 
 

HYMN 
 
Przedwieczne Słowo Ojca Człowiekiem si stało, * 
Ciebie, Panno Pokorna na Matk wybrało. 
I jak Zbawiciel w Tobie w Ciało si okrywa, *  
Tak oblecz nas w pokor, co niebo zdobywa.  
Wprowad nas, Swoje dzieci, do Serca Twojego, * 
Ukształtuj na wzór Boga z Ciebie zrodzonego.  
Po narodzeniu Syna w łobie połoyła, * 
W pieluszki owinwszy, Szat Sw okryła.  
Tak owi nas Szkaplerzem czułej Twej opieki, *  
Bd zawsze nasz Matk, teraz i na wieki. 
 
K: Błogosławiony, kogo do ycia Boego 
W: Ty Matko zrodzisz i ukształtujesz na wzór Syna Swego. 
 



Módlmy si: Boe, Ty nas nazwałe brami i siostrami 
Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałe nam 
Szkaplerz wity jako znak Jej opieki, spraw łaskawie, * abymy 
słuc wiernie Maryi, mogli zawsze z Ni y w słubie Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Który yje i króluje na wieki wieków. 
W: Amen. 
 
 

NONA 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 
 

HYMN 
 
Rósł Jezus w Nazarecie pod okiem Maryi, *  
Od Niej uczył si wielbi Boga w kadej chwili.  
Przy Niej wzrastał w mdroci, modlił si, pracował, *  
I z wielkim posłuszestwem wol Jej szanował.  
Tak my pragniemy Matko uczy si od Ciebie, *  
Wzrasta w cnoty i w łask Boga Ojca w niebie.  
Szkaplerz, który nam dajesz niechaj przypomina, *  
e Ty nas wychowujesz jak Swojego Syna.  
Daj, bymy nim odziani nabierali mstwa, *  
W spełnianiu Woli Boej - udziel posłuszestwa. 
 
K: W Szkaplerzu ucz nas wierzy jak posłuszne dzieci W: Bymy 
czynili wszystko, co Bóg nam poleci. 
 



Módlmy si: Prosimy Ci Boe, niech nas wspomaga Czcigodne 
wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi Matki i Królowej 
Karmelu * abymy wsparci Jej obron, mogli doj na szczyt Góry, 
któr jest Chrystus. Który yje i króluje na wieki wieków.  
W: Amen. 
 

NIESZPORY 
 
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 

HYMN 
 
Gdy na Wzgórzu Golgoty Jezus konał w mce, *  
Na krzyu Swe przebite rozpocierał rce.  
Ty Matko, co patrzyła na Syna konanie, *  
Składasz na me ramiona to szkaplerzne znami.  
Twa Szata przypomina, e droga jedyna, *  
To bra swój krzy i Twego naladowa Syna;  
e trzeba cierpie w yciu, aby wej do chwały, *  
W Szkaplerzu szuka siły, na ten trud niemały.  
Niech z Niego spłynie łaska, bymy go dwigali, *  
Na krzyu swego ycia z nadziej wytrwali. 
 
K: Jak dwie belki krzyowe pragn Szkaplerz nosi W: Ciebie 
Matko o pomoc w mych cierpieniach prosi. 
 



Módlmy si: Panie nasz Boe, Ty nas wezwałe do Zakonu 
Najwitszej Maryi Panny z Góry Karmel i zawarłe z nami 
przymierze miłoci; * spraw, bymy naladujc Dziewic Maryj 
nieustannie czerpali z yciodajnych ródeł modlitwy i kontemplacji i 
dzielili si z brami Twoim niezmierzonym bogactwem. Przez 
Chrystusa Pana naszego.  
W: Amen. 
 

KOMPLETA 
 
Niech nas Syn Twój, o Pani do Siebie nawróci, *  
A Swoje zagniewanie niech od nas odwróci.  
Przybd Matko Szkaplerzna na nasze błagania, *  
Okryj nas wit Szat Twego zmiłowania.  
Chwała bd Bogu w Trójcy Jedynemu *  
Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.  
Jak była na pocztku tak zawsze niech bdzie *  
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszdzie. 
 
 

HYMN 
 
Na uczt króla przybył midzy zaproszonych,* 
Człowiek grzeszny, godowej szaty pozbawiony. 
Nikt na niebiesk uczt dosta si nie moe,* 
Kto nie bdzie przybrany w szat łaski Boej. 
Ty, Matko, Szkaplerz dajesz, jako strój wesela,* 
Biał sukni zwycizcy, tunik zbawienia.  
Uzbrój nas do czujnoci, bymy si starali,* 
O czysto swego serca i i w łasce wytrwali. 
Niech pokuta oczyci, co grzechy splamiły,* 
W cigłej przemianie ycia Ty dodawaj siły. 
Niepokalana Matko, postrachu szatana,* 
niech chwała nieba bdzie, take i nam dana. 



 
K: W Twym Szkaplerzu nadzieja naszego zwycistwa 
W: Do walki z grzechem w sercu Ty dodaj nam mstwa. 
 
Módlmy si: Boe, Ty ozdobiłe Zakon Karmelitaski zaszczytnym 
tytułem Najwitszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze 
Dziewicy, * spraw łaskawie, abymy oddajc Jej cze i umocnieni 
Jej obron zasłuyli na osignicie wiecznych radoci. Przez 
Chrystusa Pana naszego.  
W: Amen. 
 
 

OFIAROWANIE 
 
Maryjo przyjmij hołdy, które Ci składamy, * 
We nas pod Sw opiek, o to Ci błagamy. 
W cieniu Twych skrzydeł Matko, pozwól nam si schowa * 
W Twe ycie si wpatrywa, Ciebie naladowa. 
A gdy godzina mierci wybije na niebie, * 
Odzianych Twym Szkaplerzem, przyjmij nas do Siebie. 
 
K: Jak orzeł pod skrzydłami swe pisklta chroni  
W: Szczliwy, kogo Matka Szkaplerzem osłoni. 
 
Módlmy si: Boe, Ty nas nazwałe brami i siostrami 
Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałe nam 
Szkaplerz wity jako znak Jej opieki, * spraw łaskawie, abymy 
słuc wiernie Maryi, mogli zawsze z Ni y w słubie Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Który yje i króluje na wieki wieków.  
W: Amen. 
 
 

MODLITWA NA ZAKOCZENIA GODZINEK 
 



Pod Twoj obron uciekamy si wita Boa Rodzicielko. Naszymi 
probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawia. Panno chwalebna i 
błogosławiona. O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko 
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi 
Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. 
 
 
 
 


