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Karmelita bosy.

Wydanie trzecie powiêkszone.

W Krakowie
W DRUKARNI „CZASU” FR. KULCZYCKIEGO I SP.
pod zarz¹dem J. £akociñskiego
1897.
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„Wyjaœnienie obowi¹zków i korzyœci Bractwa Matki Boskiej Szkaplerznej z dodatkiem
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nowenny i modlitw do Najœw. Panny Szkaplerznej”, przez O. Romualda od œw. Eliasza,

Karmelitê bosego napisane, nie zawiera nic przeciwnego Wierze œwiêtej i dobrym obyczajom,

przeto drukowanem byã mo¿e.

Kraków, dnia 14 listopada 1896 r.
X. Jozafat Sobierajski,

Kan. kat., Cenzor ksi¹g treœci religijnej.

L.

4935.
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POZWALAMY DRUKOWAÃ

W Krakowie, dnia 16 listopada 1896 r.

X. Gawroñski
V. g

pieczêã okr¹gùa

Przedruk zastrze¿ony
Nakùadem OO. Karmelitów bosych w Czerny.

[3]
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(Ilustracja:
Obraz Matki Boskiej z podpisem u doùu: Królowo i ozdobo Karmelu, módl siê za nami.)

...................................................................................................................................................

przyjêt........do bractwa Matki Boskiej Szkaplerznej (Karmelitañskiej) przez

X.........................................................................................w..................................................

dnia......................................................................miesi¹ca.....................................................

roku........................................

[4] pusta

[5]
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Wszystko z miùoœci Jezusa i Maryi.

Ktokolwiek miaù sposobnoœã bli¿ej poznaã obfity zdrój duchowych ùask Szkaplerza Karmelitañskiego, to w nim niezawodnie obudzi siê pragnienie i gorliwoœã, aby tê sukienkê Matki
Bo¿ej, to jest Szkaplerz œwiêty, otoczono nale¿yt¹ czci¹ i poszanowaniem, i aby wiadomoœã o
nim wszêdzie siê rozszerzaùa. Chc¹c temu choãby w maùej czêœci zadoœãuczyniã i czcicieli
Maryi z ùaskami i przywilejami Szkaplerza œwiêtego zaznajomiã i takowe im wyjaœniã, wydajê w tym celu niniejsz¹ ksi¹¿eczkê. Praca ta, chocia¿ maùa, ale jasna i zwiêzù¹, usunie te niedoskonaùoœci i bùêdy, jakie siê znajduj¹ w niejednej [6] ksi¹¿eczce o Szkaplerzu Karmelitañskim i usunie mylne pojêcia, jakie z biegiem czasu wcisnêùy siê pomiêdzy wiernych o tym¿e
Szkaplerzu.
Jak pierwsze i drugie wydanie niniejszej ksi¹¿eczki rozeszùo siê i w krótkim czasie wyczerpaùo, tak i to trzecie powiêkszone a oparte na najpowa¿niejszych pisarzach, niech idzie w œwiat,
Bogu na chwaùê, na czeœã Maryi Dziewicy, a na po¿ytek bliênich. Pisz¹cy zaœ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê pokornie uprasza o westchnienie za siebie do Jezusa i Maryi.

Czerna, dnia 14 listopada 1896 r.

O. Romuald od œw. Eliasza
Karmelita bosy.

[7]
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I.

10 Pocz¹tek, 2) cel i 3) korzyœci bractwa Szkaplerza Karmelitañskiego.

1. P o c z ¹ t e k.

Zpomiêdzy ró¿nych bractw przez Koœcióù œwiêty zatwierdzonych, bractwo Szkaplerza Najœw.
Panny z góry Karmelu, jest jednem z najstarszych i po bractwie ró¿añcowem w œwiecie katolickim najbardziej rozpowszechnionem. Nazywa siê ono bractwem Szkaplerza œw., poniewa¿
jego czùonkowie nosz¹ na sobie na tasiemce lub sznurku sukienkê, czyli szkaplerz, skùadaj¹cy
siê z dwóch kawaùków sukna czarnego lub brunatnego, a z których jeden spada na plecy zwane po ùacinie scapulae (czytaj skapule), a drugi na piersi. Nazywa siê ono tak¿e i bractwem
karmelitañskiem, poniewa¿ Najœw. Panna Marya na górze Karmelu, zk¹d zakon karmelitañski
wzi¹ù swój pocz¹tek, od najpierwszych czasów chrzeœciañstwa nabo¿nie czczon¹ byùa. Dlatego te¿ wszyscy przynale¿¹cy do tego bractwa powinni siê o to szczególnie staraã, by Najœwiêtsz¹ Pannê w osobliwszy sposób czciã, a zwùaszcza naœladowaã J¹ w czystoœci serca, w
pokorze, w posùuszeñstwie i cierpliwoœci.
Uwaga: Szkaplerz Karmelitañski musi byã koniecznie zrobiony z prawdziwego weùnianego
sukna (œw. Kongr. Odp. z dnia 18 sierpnia 1868 r.), koloru czarnego albo brunatnego (œw.
Kongr. Odp. z dnia 12 lutego 1840 r.). Ozdoby na szkaplerzu mog¹ byã z innej materyi, byleby tylko przewa¿aù kolor przepisany (œw. Kongr. Odp. z dnia 18 sierpnia 1868 r.).Szkaplerz
powinien mieã czworoboczn¹ formê, nie mo¿e zatem byã okr¹gùy, owalny, lub w formie serca
(œw. Kongr. Odp. Z dnia 18 sierpnia1868 r.). Obrazek, który siê zwyczajnie umieszcza na
szkaplerzu, nie jest koniecznie potrzebny, ale z pobo¿noœci mo¿e byã umieszczony.
Szkaplerz œwiêty, jako sukienkê ùaski, wrêczyùa Matka Boska dnia 16 lipca 1251 roku [9] œw.
Szymonowi Stockowi, który naówczas byù Jeneraùem zakonu a zarazem Jej gorliwym czcicielem. Wówczas to Najœw. Panna Marya objawiùa mu siê, otoczona licznym orszakiem Anioùów, a trzymaj¹c w rêku Szkaplerz œw., rzekùa: Przyjmij, Synu mój, ten Szkaplerz zakonu twego, jako znamiê mojego bractwa, bêdzie on dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu przywilejem, i¿ kto umrze, maj¹c ten szkaplerz na sobie, nie dozna nigdy ognia piekielnego; to jest
znamiê zbawienia, tarcza w niebezpieczeñstwach i zakùad przymierza wiecznego. Temi sùowy
przyrzekùa Bogarodzica szczególn¹ pomoc w celu uproszenia u Boga ùask do ¿ycia pobo¿nego i szczêœliwej œmierci. Bardzo uczony i sùawny Papie¿ Benedykt XIV powiada ( w dziele:
De D. N. Jesu Christi Matrisque ejus Festis. II. n. 76, str. 281, wydanie Patav. 1745), ¿e chêtnie wierzy, i¿ to objawienie, które miaùo miejsce w mieœcie Cambrigde (czytaj Kembrycz) w
Anglii, byùo prawdziwe, i ¿e ka¿dy w nie wierzyã powinien.
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Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹ù Szymon Stock Szkaplerz œw. i wkrótce ku jego czci zaùo¿yù bractwo, które przez Stolicê Apostolsk¹ [10] potwierdzone i przez wielu Papie¿y licznemi odpustami wzbogacone, po caùym chrzeœciañskim œwiecie rozszerzyùo siê. Liczy ono pomiêdzy
swoimi czùonkami Papie¿y, królów, biskupów i inne znakomite osoby. Prócz wielu innych
Papie¿y, nosili ten szkaplerz: Leon X, Klemens VII, VIII, XI i XII, Paweù V, Urban VIII,
Grzegorz XV, Benedykt XIII i XIV. Z pomiêdzy królów przywdziali go: Edward, król angielski; cesarz Ferdynand II, III, i IV, Leopold I, Józef I, Karol VI. Do wszystkich tych znakomitszych osób zaliczyã tak¿e nale¿y cesarzow¹ Maryê Teresê, arcyksi¹¿¹t Alberta, Karola, Leopolda i wielu innych. Nosili go tak¿e królowie hiszpañscy i portugalscy i prawie wszyscy
ksi¹¿êta i ksiê¿niczki ich dworu. Kilku francuskich królów równie¿ go nosiùo, jak np.: œw.
Ludwik, Ludwik XIII, Ludwik XIV, Ludwik XV, królowa Leszczyñska, królewicz, ojciec
Ludwika XVI. Wszyscy poczytywali sobie za zaszczyt nosiã sukienkê Najœw. Panny. Pomiêdzy królami polskimi zasùuguje na szczególna uwagê: Wùadysùaw II, zaùo¿yciel klasztoru
Karmelitów na Piasku w Krakowie, Wùadysùaw IV, [11] Michaù I, Jan III, Zygmunt III, który
w r. 1606 przyj¹ù Szkaplerz œw. wraz ze szlacht¹ swojego dworu z r¹k Karmelitów bosych,
którzy wysùani przez Papie¿a Klemensa VIII na misye do Persyi, odbywali podró¿ przez Polskê.
W tem wielkiem niegdyœ królestwie, przechodziùa jakby w dziedzictwie czeœã i nabo¿eñstwo
do Matki Bo¿ej Szkaplerznej od królów i królowych na caù¹ szlachtê. Na szczególniejsz¹ jednak wzmiankê zasùuguj¹: rody ksi¹¿¹t Czartoryskich, Lubomirskich i wielu innych. Ksi¹¿ê
Stanisùaw Lubomirski byù nawet zaùo¿ycielem klasztoru Karmelitów bosych w Wiœniczu (dzisiaj klasztor ten zamieniony jest na wiêzienie). Syn jego Jerzy - Sebastyan, jakote¿ jego wnuk
Józef – Karol, tak jak i wielcy ksi¹¿êta litewscy, otaczali zawsze zakon karmelitañski szczególn¹ miùoœci¹ i cenili bardzo Szkaplerz tego zakonu. (Raphael str. 676). Obecnie liczba
czùonków tego bractwa, pochodz¹cych z ró¿nych warstw spoùeczeñstwa, przechodzi miliony.
Oprócz wspomnianej obietnicy, uczynionej œw. Szymonowi przez N. Maryê Pannê, jeszcze
jedna [12] ùaska ù¹czy siê z Szkaplerzem Karmelitañskim. W 70 lat po objawieniu siê Najœw.
Panny (t. j. w r. 1322), pokazaùa siê Królowa Niebios Janowi XXII papie¿owi i przyrzekùa
mu, ¿e wybawi z czyœca zaraz w pierwsz¹ sobotê po œmierci te dusze, które za ¿ycia byùy
wpisane do bractwa tego Szkaplerza, nosiùy go nabo¿nie przez swoje ¿ycie i maj¹c go na sobie, zeszùy z tego œwiata. Oto s¹ sùowa, które Najœw. Panna wyrzekùa wtedy do Papie¿a: Ta
jest bowiem wola Syna mojego, i¿ wszyscy, którzy w moim œwiêtym Zakonie z góry Karmelu
¿yã bêd¹ i wiernie wypeùni¹ obowi¹zki swojego powoùania; albo którzy z nabo¿eñstwa wpisz¹
siê do jego bractwa i zgromadzenia, doznaj¹ po œmierci w pierwsz¹ sobotê po ich zejœciu z
tego œwiata osobliwej pomocy z ùaski i przyczyny mojej. Wybawiê ich z m¹k czyœcowych i
wprowadzê do chwaùy wiecznej.
Ta osobliwsza ùaska nazywa siê przywilejem sobotnim (Sabbatinum). Przywilej ten w póêniejszych czasach wielu Papie¿y potwierdziùo, jak np.: Aleksander V, Klemens VII, Grzegorz
XIII i XIV, œw. Pius V, Sykstus V, [13] Klemens VIII, a szczególniej Paweù V. Uczony Papie¿ Benedykt XIV w swoim dziele (de festis et Canonis. Sanct. IV. 2,74) broni wiarygodnoœci tego objawienia.
Kiedy w r. 1609 powstaùy w Portugalii zarzuty i w¹tpliwoœci co do wiarygodnoœci tego objawienia i tej szczególnej obietnicy, wtedy œw. Kongregacya œw. Officium, za Papie¿a Pawùa V
po trzechletniej dokùadnej rozwadze wydaùa dekret dnia 20 stycznia 1613 r. w nastêpuj¹cych
sùowach: Ojcom Karmelitom wolno ogùaszaã w kazaniach, ¿e lud chrzeœciañski mo¿e pobo¿nie wierzyã, i¿ Najœw. Panna sw¹ nieustaj¹c¹ przyczyn¹, swemi proœbami, swemi zasùugami i
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sw¹ osobliwsz¹ opiek¹ bêdzie ratowaùa po œmierci dusze braci i sióstr bractwa Szkaplerza
Karmelitañskiego, szczególnie w dzieñ sobotni, który - to dzieñ Koœcióù œwiêty tej¿e Pannie
Najœw. poœwiêciù; je¿eli tylko wspomniane osoby z tego bractwa, w ùasce Bo¿ej zeszùy z tego
œwiata, zachowaùy œciœle czystoœã odpowiedni¹ do swego stanu i odmawiaùy maùe Officium o
Najœw. Pannie, lub gdyby nie umiaùy czytaã po ùacinie, staraùy siê (obok przestrzegania
wszelkich [14] przez Koœcióù œw. przepisanych postów) w œrody i soboty caùego roku od miêsnych pokarmów wstrzymywaã; chyba ¿eby w te dni Bo¿e Narodzenie przypadùo. (Scapulier
Buchlein des Fr. Serapion a S. Andrea Corsini, str. 30. Enrico, str. 51).

1. C e l.
Gùównem zadaniem tych, którzy ten Szkaplerz przyjmuj¹, ma byã szczególna czeœã Najœw.
Dziewicy. A poniewa¿ najlepsza czeœã i nabo¿eñstwo polega na naœladowaniu Jej chwalebnych cnót, przeto ci, którzy ten Szkaplerz nosz¹, maj¹ siê staraã gorliwie o cnotê czystoœci,
pobo¿noœci, posùuszeñstwa i œwiêtoœci na wzór Maryi Panny. W ten sposób zapewni¹ sobie
Jej wszechwùadn¹ opiekê w ¿yciu, a przedewszystkiem w godzinê œmierci.

2. K o r z y œ c i.
Ju¿ jako przedmiot poœwiêcony, mo¿e Szkaplerz œw. wiele ùask Bo¿ych na czùowieka sprowadziã, je¿eli siê go tylko z wiar¹ i ufnoœci¹ na sobie nosi. Tembardziej jeszcze jako przedmiot w sposób szczególny od Boga uprzywilejowany [15] jest on dla tych, którzy go przyjêli
przy obrzêdach i modlitwach koœcielnych z r¹k upowa¿nionego do przyjmowania kapùana, i
których nazwiska wpisane zostaùy do ksiêgi brackiej, œrodkiem rozlicznych dobrodziejstw i
ùask Bo¿ych. Tak n. p. wszyscy czùonkowie tego bractwa uczestnicz¹ w szczególny sposób
we wszystkich modlitwach, Mszach, czuwaniach, pracach i tym podobnych dobrych uczynkach zakonu karmelitañskiego i wszystkich czùonków tego bractwa, rozszerzonych po caùym
œwiecie, jakote¿ caùego Koœcioùa (Klemens XII, Grzegorz XIII i Pies V). Koœcióù œwiêty nadaje
im tak¿e prawa do uzyskania licznych odpustów, które mog¹ byã ofiarowane za dusze w czyœcu. (Klemens X, 2 stycznia 1672 r. „Cum sicut accepimus”). W miejscach, gdzie niema koœcioùa karmelitañskiego dla pozyskania odpustów, nadanych tym¿e koœcioùom, Ojciec œw.
Pius IX reskryptem z dnia 15 czerwca 1855 r. dozwoliù nawiedziã koœcióù parafialny.
W godzinê œmierci, je¿eli po spowiedzi i Komunii œw. wzywaj¹ imienia Jezus ustnami, albo
gdy ju¿ nie mog¹, to przynajmniej sercem, [16] mo¿e im byã udzielona jeneralna absolucya z
odpustem zupeùnym. (Klemens VII „Ex clementi”, 12 sierpnia 1530. B. II. 47 i Paweù V.
„Cum certas”, 30 paêdziernika 1606. B. II.47).
Wszystkie Msze œw. odprawione przez któregokolwiek kapùana za dusze zmarùych czùonków
tego bractwa, maj¹ ùaskê uprzywilejowanego oùtarza. (Pius IX .œw. Kongr. Odp. 22 czerwca
1865 r.).
Uwaga: Oùtarzem uprzywilejowanym jest ten oùtarz. Do którego Stolica Apostolska przywi¹zaùa odpust zupeùny, mog¹cy byã ofiarowany za dusze w czyœcu.

Pobrano z www.szkaplerz.pl

W zakonie Karmelitów corocznie za zmarùych czùonków bractwa Szkaplerza, odprawia siê
bardzo wielka liczba Mszy œwiêtych zupeùnie bezpùatnie, oraz odmawia siê wiele modlitw za
umarùych. (Urban IV, 1262. Enrico 8).
I tak np. na tê intencyê, jakote¿ za umarùych dobrodziejów zakonu, odprawia siê w ka¿dy poniedziaùek caùego roku (w klasztorach pustelniczych nawet codziennie) jedna Msza œw. Nadto
ka¿dego 15 listopada ( w prowincyi austryacko – wêgierskiej 16 listopada) [17] ka¿dy zakonny kapùan odprawia jedn¹ Mszê œw. W ka¿dy klasztorze karmelickim odprawia siê codziennie
dziewiêã razy uroczyste nabo¿eñstwo za dusze zmarùych (trzy razy zaœ w klasztorze Karmelitanek). W klasztorach, gdzie mùodzi zakonnicy pobieraj¹ nauki, ofiarowuj¹ na to miejsce sùuchanie 18 Mszy œwiêtych. To wszytko odprawia siê bezpùatnie, dopóki zakon istnieã bêdzie.
Oprócz tego ka¿dy klasztor odprawia bezpùatnie 9 razy w roku caùe nabo¿eñstwo koœcielne
¿aùobne, nie licz¹c w to innych modlitw za zmarùych, które siê codziennie odmawiaj¹.
(Scapulier Buchlein des Fr. Serapion a S. Andrea Corsini, str. 98).
Z tego, co wy¿ej powiedziano, ka¿dy ùatwo zrozumie, ¿e nawet bogate osoby nie mog¹ sobie
zamówiã tyle Mszy œwiêtych i tyle modlitw za zmarùych. W ten sposób ci, którzy siê zapisuj¹
do bractwa Szkaplerza Karmelitañskiego, zyskuj¹ bardzo wiele i w doczesnym ¿yciu i na
wiecznoœã. Niech te krótko zebrane korzyœci dla czùonków bractwa Szkaplerza œw., bêd¹ zachêta do wytrwania w tem nabo¿eñstwie do Najœw. Panny, oraz niech [18] bêd¹ pobudk¹ do
rozszerzania tego bractwa poœród wiernych.
Jak od dawnych czasów pobo¿ni chrzeœcianie cenili sobie ùaski i przywileje wspomnianego
bractwa, mo¿e nam z pomiêdzy wielu innych posùu¿yã ku temu nastêpuj¹cy przykùad: Kiedy
do Zygmunta – Jana Myœlika szlachcica z Hirszoska, cesarskiego tajnego radcy wojennego,
marszaùka polnego i t.d., jeden z Ojców Karmelitów w czasie przyjmowania go do bractwa
Szkaplerza œw., mówiù te sùowa: „Przyjmujê ciê.....i czyniê ciê uczestnikiem wszystkich duchowych dóbr zakonu” odpowiedziaù mu na to prawie do ùez wzruszony wspomniany magnat:
„A wy bêdziecie uczestnikami wszystkich moich dóbr doczesnych”. I w rzeczywistoœci, co
wtedy przyrzekù, to te¿ i dotrzymaù. Wkrótce bowiem darowaù zakonowi karmelitañskiemu
swoje dobra Paców, z tem poleceniem, aby tam zaùo¿ono klasztor i koœcióù, którego poœwiêcenie odbyùo siê dnia 25 paêdziernika 1708 r.
[19]
II.
Odpusty zupeùne.
Pod warunkiem spowiedzi, Komunii œw., i nawiedzenia Koœcioùa karmelitañskiego, lub je¿eliby nale¿¹cy do bractwa mieszkaù w miejscowoœci, gdzie nie ma takowego,to nale¿y wtedy
odwiedziã koœcióù parafialny i pomodliã siê wedùug intencyi Ojca œw. :
1. W dzieñ przyjêcia Szkaplerza i w godzinê œmierci, (Paweù V, „Cum certas” 30 paêdziernika 1606).
2. W jednê niedzielê miesi¹ca dla czùonków, którzy siê znajdowaã bêd¹ na procesyi
brackiej, upowa¿nionej przez miejscowego Biskupa. (Paweù V, „Piorum hominum” 3
sierpnia 1609 r. B. II. 366 i „Alias volentes”, 19 lipca 1614 r. B. II. 370).
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Uwaga: Wszyscy zaœ inni wierni, zatem i nie nale¿¹cy do tego bractwa, obecni na tej
procesyi, dostêpuj¹ 100 dni odpustu z nadania Sykstusa V.
3. Kto zaœ nie mo¿e znajdowaã siê na tej procesyi , dost¹pi tego odpustu nawiedzaj¹c
[20] kaplice brack¹. (Klemens X „Commisae nobis” 8 maj¹ 1673).
Uwaga: Na zapytanie prowincyaùa Karmelitów z Belgii, czy czùonkowie bractwa
Szkaplerza œw., w razie jeœliby procesya bracka, która siê zwykùa odbywaã w jedn¹ z
niedziel ka¿dego miesi¹ca, nie mogùa siê oprawiã ani w koœciele dla szczupùoœci miejsca, ani poza koœcioùem dla sùoty lub innej sùusznej przyczyny, a zamiast takowej,
gdyby odœpiewano Litaniê loretañsk¹, czy wówczas dostêpuj¹ zupeùnego odpustu?
Úw. Kongregacya odpustów za Papie¿a Klemensa X, dnia 8 maja 1673 r. odpowiedziaùa, ¿e do dost¹pienia tego odpustu, potrzeba koniecznie urz¹dziã procesyê przynajmniej w koœciele, choãby nawet miejsce byùo bardzo szczupùe. W tym razie nie koniecznie potrzeba, a¿eby wszyscy wierni musieli postêpowaã za procesy¹, wystarczy
zmiana miejsca, lub zwykùe poruszenie siê. (Scapulier - Buchlein des Fr. Serapion a
S. Andreas Corsini, str. 73).
4. Chorzy, wiêêniowie, pielgrzymi i t.d., mog¹ dost¹piã tego drugiego odpustu niedzielnego odmawiaj¹c maùe Officium o Najœw. Pannie, lub 50 Ojcze nasz i tyle¿
Zdrowaœ Marya – czyni¹c przytem przynajmniej akt skruchy z postanowieniem spowiadania siê i komunikowania natychmiast, jak tylko bêd¹ mieli sposobnoœã, a co potem uskuteczniã musz¹. (Klemens X tam¿e).
5. Raz w roku, w dniu dowolnie obranym, kto by nawiedziù nabo¿nie koœcióù karmelicki , przytem wyspowiadaù siê, przyj¹ù Komuniê œw. i pomodliù siê na intency¹ Ojca
œw. (Klemens XIV, 15 lipca 1774 r. Porównaj Dekret Kongregacji Konc. Trydent. 15
marca 1852 r.).
6. Koœcioùom karmelickim (wzglêdnie koœcioùom parafialnym) udzielone s¹ jeszcze
odpusty zupeùne w nastêpuj¹ce uroczystoœci:
W styczniu.
20-go, w dzieñ: œw. Fabiana i Sebastyana

W lutym
2-go, w dzieñ: Oczyszczenia Najœw. Panny, tak¿e w oktawê. (Grzegorz XIII „Ut laudes”, 18
wrzeœnia 1577 r.),
4-go, w dzieñ: œw. Andrzeja Korsiniego, wyznawcy, biskupa.

[22]\

Pobrano z www.szkaplerz.pl

W marcu
19-go, w dzieñ: œw. Józefa, raz w czasie oktawy, jakkolwiek to œwiêto takowej niema. (Benedykt XIV, „Splendor paternae gloriae”, 12 lutego 1754 r. B. IV. 344.).

25-go, w dzieñ: Zwiastowania Najœw. Panny Maryi, tak¿e w czasie oktawy. (Grzegorz XIII
„Ut laudes”, 18 wrzeœnia 1577 r.).

We Wielki Czwartek; we Wielki Pi¹tek; w uroczystoœã Zmartwychwstania i w czasie oktawy.
(Grzegorz XIII, Tam¿e); w uroczystoœã opieki œw. Józefa. (Trzecia niedziela po Wielkiejnocy), raz podczas oktawy.

W maju.
W uroczystoœã Wniebowst¹pienia Pañskiego.

3-go, w dzieñ: Znalezienia œw. Krzy¿a.

5-go, w dzieñ: œw. Anioùa, mêczennika, Karmelity.

16-go, w dzieñ: œw. Szymona Stocka, wyznawcy.
[23]
25-go, w dzieñ: œw. Magdaleny de Pazzis, panny, Karmelitanki.

W pierwszy dzieñ Zielonych Úwi¹tek i w oktawê.

W czerwcu.
24-go, w dzieñ: œw. Jana Chrzciciela, albo podczas oktawy.
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29-go, w dzieñ: œw. apostoùów Piotra i Pawùa, albo podczas oktawy.

W lipcu.
2-go, w dzieñ: Nawiedzenia Najœw. Panny.

16-go,w dzieñ: uroczystoœci Matki Boskiej Szkaplerznej, lub nastêpuj¹c¹ niedzielê, albo inn¹
niedzielê lipca, wedle zwyczaju miejsca. (Paweù V „Cum Certas” 30 paêdziernika 1606 r.).

Raz tak¿e podczas oktawy, je¿eli byù ktoœ obecnym przynajmniej 4 razy na Jutrzni i Laudes,
które w czasie tej oktawy w koœcioùach karmelickich popoùudniu odprawiaj¹ siê. (Grzegorz
XVI. Indult z dnia 9 czerwca 1834 i 16 kwietnia 1844. Br. 390).
[24]
20-go, w dzieñ: œw. Eliasza, proroka.

26-go, w dzieñ: œw. Anny, Matki Najœw. Panny Maryi.

W sierpniu.
7-go, w dzieñ: œw. Alberta wyznawcy, Karmelity.

15-go, w dzieñ: Wniebowziêcia Najœw. Panny, albo w oktawê.

W dzieñ œw. Joachima, ojca Najœw. Panny Maryi, przypadaj¹cy w niedzielê w czasie oktawy
Wniebowziêcia Najœw. Panny.

27-go, w dzieñ: przebicia serca œwiêtej Matki Teresy.

We wrzeœniu.
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8-go, w dzieñ: Narodzenia Najœw. Panny, albo w oktawê.

14-go,w dzieñ: Podwy¿szenia œw. Krzy¿a.

29-go, w dzieñ: œw. Michaùa Archanioùa, albo podczas oktawy/

W paêdzierniku
15-go, w dzieñ: œw. Teresy, albo raz podczas oktawy.
[25]
W listopadzie.
1-go, w dzieñ: WW> Úwiêtych i w oktawê.

2-go, w dzieñ: Zaduszny.

14-go, w dzieñ: WW. Zakonu Karmelitañskiego

15-go, w dzieñ: Zaduszny Zakonu Karmelitañskiego, albo gdyby ten dzieñ przypadù w niedzielê, wtedy mo¿na tego odpustu dost¹piã dnia 16-go.

wa21-go, w dzieñ: Ofiarowania Najœw. P. Maryi.

24-go, w dzieñ: œw. Jana od Krzy¿a, albo raz podczas oktawy.

W grudniu.
8-go, w dzieñ: Niepokalanego Poczêcia Najœw. Panny Maryi i tak¿e podczas oktawy.
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25-go, w dzieñ: Narodzenia Pana Jezusa, je¿eli ktoœ jest obecnym na Sumie.

Uwaga: Je¿eli nosz¹cy na sobie Szkaplerz Karmelitañski s¹ ciê¿ko chorymi lub chronicznie
cierpi¹cymi ( z wyj¹tkiem tych, którzy ¿yj¹ w jakiem Zgromadzeniu), albo je¿eli maj¹ jakie
wa¿ne przeszkody do przyjêcia Komunii œw., mog¹ dost¹piã powy¿szych [26] odpustów, byleby odbyli spowiedê a w miejsce przyjêcia Komunii œw. i nawiedzenia koœcioùa wiernie wypeùnili inne jakie dobre uczynki przez spowiednika zalecone. (Porównaj Bullarium – Pius IX.
18 wrzeœnia 1862 r.).

III.
Odpusty stacyjne.
Koœcioùom karmelitañskim udzielone s¹ tak¿e odpusty stacyjne. Pierwej jednak nim oznaczymy dnie, w których te odpusty mo¿na zyskaã, nie zaszkodzi nieco wspomnieã, co to s¹
odpusty stacyjne, i jaki ich pocz¹tek.
Koœcioùy stacyjne w Rzymie, przypominaj¹ dawne pobo¿ne zgromadzenia wiernych w katakumbach, w których przewa¿nie znajdowaùy siê groby i ró¿ne pami¹tki mêczenników, oraz
innych Úwiêtych, siêga to zatem pierwszych czasów chrzeœcañstwa. W samych pocz¹tkach
chrzeœciañstwa, lud, duchowieñstwo i sami nawet Papie¿e udawali siê procesyonalnie na te
miejsca w pewnych dniach roku, [27] aby siê tam wspólnie pomodliã. To tak dawne, czcigodne i ustawiczne nabo¿eñstwo zniewoliùo Grzegorza Wielkiego, papie¿a (590-610), ¿e postanowiù pewien porz¹dek stacyj i przeznaczyù dnie, w których wyszczególniù pojedyncze koœcioùy, jakie wierni na przyszùoœã mieli nawiedzaã tak podczas czterdziestodniowego postu,
jako te¿ i wœród roku. W rzymskim Mszale na pocz¹tku Mszy œwiêtych s¹ te koœcioùy oznaczone. Pragn¹c jeszcze wiêcej zachêciã wiernych do nawiedzania wspomnianych koœcioùów
w oznaczonych dniach stacyjnych, oraz wzmocniã ich gorliwoœã, ten¿e papie¿ i jego nastêpcy
nadali wielk¹ liczbê odpustów. Wierni,którzy nie mog¹ nawiedzaã stcyjnych koœcioùów rzymskich, dostêpuj¹ tych¿e odpustów nawiedzaj¹c inne koœcioùy, które Stolica Apostolska wyraênie na ten cel przeznaczyùa. I tak: Klemens X (dekretem”Commisae nobis” a dnia 5 maja
1673 r.) zezwoliù, ¿e mog¹ prawowierni chrzeœcianie, nawiedzaj¹c koœcioùy karmelitañskie,
pozyskaã tesame odpusty, jakiemi s¹ wzbogacone koœcioùy w Rzymie. Kto chce zyskaã te odpusty, musi wypeùniã zwyczajne warunki. I tak dla [28] pozyskania czterech zupeùnych odpustów stacyjnych, mianowicie: w dzieñ: Bo¿ego Narodzenia, Niedzielê Wielkanocn¹ i w Poniedziaùek Zielonych Úwi¹tek, potrzeba oprócz nawiedzenia koœcioùa, wyspowiadaã siê, Komuniê œw. przyj¹ã i pomodliã siê na intencyê Ojca œw.
Dla pozyskania zaœ niezupeùnych odpustów stacyjnych, których dnie ni¿ej podajemy, wystarczy, dla tego kto jest w stanie ùaski, aby nawiedziù koœcióù stacyjny i pomodliù siê na intencyê
Ojca œw.
W nastêpuj¹ce dnie mo¿na dost¹piã niezupeùnych odpustów stacyjnych:
W styczniu.
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1-go, w dzieñ: Nowego Roku, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
6-go, w dzieñ: ÚÚ Trzech Królów. 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W lutym.
W niedzielê: Siedemdziesi¹tnicê, Szeœãdziesi¹tnicê, i Piêãdziesi¹tnicê, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W marcu.
]29]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W Úrodê popielcow¹, 15 lat i tyle¿ kwadaragen (600 dni)
W ka¿dy dzieñ wielkiego postu, 10 lat i tyle¿ kwadragen (400 dni)
W czwart¹ niedzielê wielkiego postu, 15 lat i tyle¿ kwadragaen (600 dni).
W niedzielê Palmow¹, 25 lat i tyle¿ kwadragen (1000 dni).
W wielki Pi¹tek, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni);
W wielk¹ Sobotê, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W dzieñ Wielkanocy i codziennie podczas oktawy, a¿ do niedzieli Biaùej wù¹cznie, 30
lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W kwietniu.

25-go, w dzieñ: œw. Marka Ewangelisty, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W poniedziaùek, we wtorek i œrodê dni krzy¿owych, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W maju.
1. W wigiliê Zielonych Úwi¹tek, 10 lat i tyle¿ kwadragen (400 dni).
2. W dzieñ Zielonych Úwi¹tek i codziennie podczas oktawy a¿ do soboty nastêpnej
wù¹cznie, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
W sierpniu.
W suchedniow¹ œrodê, pi¹tek i sobotê, 10 lat i tyle¿ kwadragen (400 dni).
W listopadzie.
1. W III niedzielê Adwentu, 15 lat i tyle¿ kwadragen (600 dni).
2. W suchedniow¹ œrodê, pi¹tek i sobotê, 10 lat i tyle¿ kwadragen (400 dni).
3. W IV niedziele Adwentu, 10 lat i tyle¿ kwadragen (400 dni).
24-go, w dzieñ : Bo¿ego Narodzenia. 15 lat i tyle¿ kwadragen (600 dni).
25-go, w nocy Bo¿ego Narodzenia podczas pierwszej Mszy œw. (Pasterskiej), 15 lat i tyle¿
kwadragen (600 dni);
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26-go, w dzieñ: Bo¿ego Narodzenia podczas drugiej Mszy œw. z rana, 15 lat i tyle¿ wadragen
(600 dni).
26-go, w dzieñ: œw. Szczepana pierwszego Mêczennika, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
27-go, w dzieñ: œw. Jana Ap. i Ewangelisty, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
28-go, w dzieñ ÚÚ. Mùodzianków, 30 lat i tyle¿ kwadragen (1200 dni).
IV.
Bùogosùawieñstwo Papieskie
Dla wszystkich wiernych.
Oprócz powy¿ej wspomnianych odpustów stacyjnych mog¹ jeszcze wszyscy wierni (a wiêc i
nienale¿¹cy do bractwa szkaplerzna karmelitañskiego) uzyskaã cztery razy do roku w koœcioùach OO. Karmelitów Bùogosùawieñstwo Papieskie, [32] z którem jest zawsze poù¹czony odpust zupeùny. A mianowicie:
1)
2)
3)
4)

W dzieñ œw. Szczepana pierwszego mêczennika (26 grudnia)).
W drugi dzieñ uroczystoœci Wielkanocnej (Pius VI 29 paêdziernika 1777 roku).
W drugi dzieñ uroczystoœci Zielonych Úwi¹tek (Pius VI. Tam¿e).
W uroczystoœã Matki Bo¿ej Szkaplerznej (16 lipca).

Wszyscy wierni wtenczas przytomni zyskuj¹ odpust zupeùny, je¿eli siê w te dnie, albo w ich
wigiliê wyspowiadaj¹, Komuniê œw. przyjm¹ i pomodl¹ siê za Koœcióù œwiêty. (Benedykt XIII,
26 marca 1729 r., Benedykt XIV, 18 sierpnia 1745 r., Klemens XIII „Decet Romanos Pontifices” 30 sierpnia 1763 r.).
[33]
V.
Bùogosùawieñstwo papieskie i absolucja generalna dla wiernych nale¿¹cych do
III Zakonu N. Panny z Góry Karmelu.
(Pod warunkiem spowiedzi, Komunii œw. I modlitwy wedùug intencji Ojca œw.).
A.
Na mocy indultu Ojca œw. Leona XIII, œw. Kongregacja Odpustów Reskryptem z dnia 9 lipca
1896 roku nadaùa prawo na wieczne czasy udzielania wiernym nale¿¹cym do III Zakonu N.
Maryi Panny z Góry Karmelu, wspólnie zgromadzonym, dwa razy do roku Bùogosùawieñstwa
papieskiego, papieskiego którem jest zawsze poù¹czony odpust zupeùny, w dnie przez przeùo¿onych Zakonu do woli oznaczone, nigdy jednak w konfesjonale, ani w te dnie, w których w
tem samem miejscu Biskup Bùogosùawieñstwa papieskiego udziela.
B.

Pobrano z www.szkaplerz.pl

Nadto, wiernym nale¿¹cym do III Zakonu N. Panny z Góry Karmelu, wspólnie zgromadzonym, mo¿e byã udzielone w pewne [34] dni roku, z zachowaniem jak wy¿ej zwykùych warunków odpustowych Bùogosùawieñstwo (absolucja generalna), tak¿e z odpustem zupeùnym,
w myœl Brewe Apost. Z dnia 7 lipca 1882 roku, nie zwa¿aj¹c na Przywilej z dnia 27 lutego
1886 roku, który Reskryptem wymienionym w (a) usuniêty zostaù.
Dnie te s¹ nastêpuj¹ce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dzieñ Bo¿ego Narodzenia (25 grudnia).
Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Zielonych Úwi¹tek.
Dzieñ Uroczystoœci Bo¿ego Ciaùa.
Dzieñ Uroczystoœci Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego).
Dzieñ Uroczystoœci œw. Józefa (19 marca).
Dzieñ Uroczystoœci Wniebowziêcia Najœwiêtszej Panny (15 sierpnia).
Dzieñ Uroczystoœci œw. Teresy (15 paêdziernika).
Dzieñ Uroczystoœci Wszystkich Úwiêtych Zakonu Karmelitañskiego (14 listopada)

Uwaga I. Je¿eliby kto z trecyarzy lub tercyarek nie byù wspólnie z innymi na tem bùogosùawieñstwie, mo¿e je otrzymaã w te same dnie po odprawionej spowiedzi, przy konfesjonale.
II. [35] Ten¿e Ojciec œw. Leon XIII na mocy indultu z dnia 13 kwietnia 1888 r., dozwoliù ùaskawie wszystkim osobom œwieckim III Zakonu karmelitañskiego, któryby dla sùusznej przeszkody nie otrzymaùy bùogosùawieñstwa z odpustem zupeùnym w dnie wy¿ej oznaczone, aby
mogùy takowe otrzymaã w jakikolwiek dzieñ œwi¹teczny, przypadaj¹cy w czasie oktawy wymienionych uroczystoœci, byleby tylko wypeùniùy zwyczajne warunki.
III. Ojciec œw. Leon XIII reskryptem œw. Kongregacyi Odpustów i Relikwij, z dnia 6 marca
1893 roku, dozwoliù udzieliã osobom œwieckim III Zakonu Najœã. Panny z góry Karmelu,
prywatnie powy¿sze bùogosùawieñstwo z odpustem zupeùnym w wigiliê wymienionych œwi¹t,
jednak¿e po odprawionej spowiedzi.
IV. Bùogosùawieñstwa tego mog¹ prawomocnie udzielaã miejscowi przeùo¿eni, albo przez
nich wyznaczeni kapùani; a przy spowiedzi ka¿dy spowiednik.
[36]
VI.
Odpusty nadane na dzieñ 16 lipca na uroczystoœã Matki Bo¿ej Szkaplerznej koœcioùom i
kaplicom publicznym i kaplicom Zakonu Karmelitañskiego, przez Leona XIII papie¿a.
Ojciec œw. Leon XIII brewem z dnia 16 maja 1892 roku udzieliù na wieczne czasy koœcioùom
zakonu karmelitañskiego, w uroczystoœã Szkaplerzna œw. (16 lipca) odpust zupeùny toties quoties, który i za dusze czyœcowe ofiarowany byã mo¿e. Mog¹ zatem wszyscy wierni, którzy
przyjm¹ Sakramenta œw. Pokuty i oùtarza od pierwszych nieszporów zacz¹wszy, a¿ do zachodu sùoñca w sam¹ uroczystoœã (uroczystoœã. Uroczystoœã. Od godziny 2 popoùudniu 15 lipca,
do trzy kwadranse na 8 wieczorem, 16 lipca) tyle razy odpust zupeùny pozyskaã, ile razy koœcióù lub kaplicê publiczn¹ zakonu karmelitañskiego odwiedz¹ i zwykùe modlitwy odpustowe
na nowo odmówi¹. Ci wierni, którzy odpustu tego zupeùnego w sam¹ uroczystoœã nie dost¹pi-
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li, mog¹ go raz jeden [37] pozyskaã w ci¹gu oktawy. Odpusty te s¹ tak¿e przywi¹zane do koœcioùów lub kaplic publicznych Sióstr Karmelitanek. Brewe wspomniane brzmi w jêzyki polskim jak nastêpuje.:
LEON XIII.
Na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê!
Pragn¹c, aby pobo¿noœã i miùoœã wiernych coraz bardziej wzrastaùa do Najœã. Maryi Panny
Karmelitañskiej; sk¹dby spùywaùy na ich dusze najobfitsze i najpo¿yteczniejsze ùaski, i przychylaj¹c siê ùaskawie do pokornej proœby ukochanego syna Alojzego Maryo Gallego,
zwierzchnika zakonu Najœã. Maryi Panny z góry Karmelu, dawnej obserwacji, postanowiliœmy szczególniejszym przywilejem wzbogaciã koœcioùy karmelitañskie. Ufni przeto w miùosierdzie Boga Wszechmog¹cego, wsparci powag¹ Jego ÚÚ. Apostoùów Piotra i Pawùa, miùoœciwie w Panu udzielamy wszystkim wiernym i ka¿demu z osobna obojga pùci przebaczenia i
zupeùnego odpustu wszystkich kar za grzechy tyle razy, ile razy prawdziwie skruszeni i [38]
wyspowiadani po przyjêciu Komunii œw. Odwiedz¹ z pobo¿noœci¹ jakikolwiek z koœcioùów
lub kaplic publicznych, b¹dê-to Braci b¹dê-to Sióstr caùego zakonu karmelitañskiego tak
trzewiczkowych jak i bosych, gdziekolwiek istniej¹cych, w dniu 16 lipca ka¿dego roku, w
którym to dniu obchodzi siê uroczystoœã Najœã. Panny z góry Karmelu, pocz¹wszy od pierwszych nieszporów, a¿ do zachodu sùoñca nastêpnego dnia, i tak¿e gor¹co pomodl¹ siê do Boga, za zgodê i pokój ksi¹¿¹t chrzeœciañskich, wykorzenienie herezyj, nawrócenie grzeszników
i wywy¿szenie œwiêtej Matki Koœcioùa. Nadto ùaskawie w Panu zezwalamy, odpust niniejszy
sposobem poœrednictwa ofiarowaã za dusze wiernych zmarùych, które w ùasce Bo¿ej zeszùy z
tego œwiata. Niniejsze rozporz¹dzenie ma mieã sw¹ moc i powagê w obecnej chwili i na zawsze, bez wzglêdu na Nasze i Kancelaryi Apostolskiej przepisy, o nieudzielaniu odpustów, i
bez wzglêdu na Konstytucje i Rozporz¹dzenia Apostolskie i wszelkie inne jakiekolwiek ograniczenia, ma byã wykonane. Chcemy wiêc, aby odpisy lub druki [39] niniejszego rozporz¹dzenia opatrzone wùasnorêcznym podpisem jakiego notariusza publicznego, a stwierdzone
pieczêci¹ osoby piastuj¹cej godnoœã koœcieln¹, u¿ywaùy tej samej wiarogodnoœci, jaka siê nale¿y niniejszemu pismu w razie jego wrêczenia lub okazania.
Dano w Rzymie u œw. Piotra pod pieczêci¹ Rybaka, dnia 16 maja 1892 roku, papiestwa naszego roku piêtnastego.
(M. + P.)
S. Kard. Vannutelli
Uwaga: Ci, którzy maj¹ zwyczaj co tydzieñ siê spowiadaã, wszystkie w tym czasie przypadaj¹ce odpusty, dla dost¹pienia których spowiedê jest naznaczona, przedewszystkiem, je¿eli siê
do grzechu œmiertelnego nie poczuwaj¹, a do Komunii œw. Przyst¹pi¹ i pomodl¹ siê wedle
intencyi Ojca œw. (Úw. Kongr. Odp. z dnia 23 listopada 1878 roku i 25 lutego 1886 roku).
[40]
VII.
Odpusty cz¹stkowe.
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Odpustów cz¹stkowych mog¹ czùonkowie tego bractwa bardzo wiele zyskaã. Dlatego niech
ka¿dy z nich zaraz rano wzbudzi w sobie pragnienie pozyskania ich wszystkich, chocia¿by
takowych nie mieli w pamiêci; a mog¹ je te¿ ofiarowaã za dusze w czyœcu bêd¹ce. W moc
przytoczonej ju¿ Bulli „Cim certas”. Pawùa V, 30 paêdziernika 1606 r. dostêpuj¹ czùonkowie
tego bractwa, nastêpuj¹cych odpustów cz¹stkowych:
1. Piêã lat i piêã kwadragen (200 dni) raz na miesi¹c, którzy siê spowiadaj¹, komunukujj¹ i modl¹ na intencj¹ Ojca œw.
2. Piêã lat i tyle¿ kwadrageen (200 dni), którzy z zapalon¹ œwiec¹ towarzysz¹ najœã. Sakramentowi niesionemu do chorego i modl¹ siê za chorego.
3. Trzy lata i tyle¿ kwadragen (120 dni) zyskuj¹ ci, co wyspowiadawszy siê, przyjm¹
Komuniê œw. w kaplicy lub koœciele bractwa, i pomodl¹ siê tam na intency¹ Ojca œw.,
[41] dost¹pi¹ odpustu w jakieb¹dê œwiêto Najœã. Panny.
4. Trzysta dni za wstrzemiêêliwoœã od miêsnych potraw w œrody i soboty.
5. Siedm lat i tyle¿ kwadragen (280 dni) i 160 dni raz na dzieñ, je¿eli odmówi¹ w koœciele 1 Ojcze nasz 1 Zdrowaœ Marya za ¿ywych i konaj¹cych. (Grzegorz XIII, „ut
laudes” 18 wrzeœnia 1577 r.).
6. Piêã lat i tyle¿ kwadragen (200) dni, za nabo¿ne pocaùowanie Szkaplerzna œw.
7. Trzynaœcie lat i tyle¿ kwadragen (520 dni), ci którzy Zakon karmelitów albo jego
czùonków, Zakonem albo Braãmi Najœw. Panny Maryi z góry Karmelu. Grzegorz
XIII, Urban VI, Mikoùaj V).
8. Piêã lat i tyle¿ kwadragen (200 dni), którzy nosz¹ na sobie Szkaplerz, spowiadaj¹c siê
i komunikuj¹c co miesi¹c, pomodl¹ siê na intencj¹ Ojca œw.
9. Sto dni odpustu, którzy towarzysz¹ pogrzebowi jakiegokolwiek zmarùego, modl¹c siê
za niego. (Paweù V, „Cum certas”, 30 paêdziernika 1606 r.).
10. [42] Sto dni odpustu, za wykonanie jakiegokolwiekb¹dê uczynku miùosiernego lub
pobo¿nego, n. p. jaùmu¿ny, nauczania prawd wiary œw. I t. p. (Paweù V Tam¿e).
11. Sto dni odpustu, je¿eli siê jest obecnym na Salve Regina, które w ka¿d¹ sobotê i wigiliê Najœã. Panny w koœcioùach karmelitów uroczyœcie siê œpiewa. (Klemens X.
„Commissae nobil”, 5 maja 1673. B. II. 596).
12. Trzy lata i tyle¿ kwadragen ((120 dni), w ka¿dy czwartek w ci¹gu roku, którzy w koœciele karmelitañskim spowiadaj¹ siê i komunikuj¹. (Klemens X. Jak wy¿ej).
13. Sto dni odpustu za nabo¿ne pozdrowienie: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus” i za odpowiedê na takowe: „Na wieki. Amen”, lub: „Na wieki wieków. Amen”
Pius IX. 20 wrzeœnia 1864 r.).
14. Trzysta dni odpustu, za odmówienie litanii o Najsùodszem Imieniu Jezus.
15. Dwieœcie dni odpustu, za odmówienie litanii Loretañskiej (czyli do Matki Boskiej).
(Urban VIII. „Splendor paternae gloriae”, 10 maj¹ 1624 r. B. II 465).
16. [43] Dwadzieœcia piêã dni odpustu, za nabo¿ne wzywanie Najœwiêtszych Imion Jezus
labo Marya. (Urban VIII. Tam¿e).
17. Sto dni odpustu, za uczynki miùosierne co do ciaùa i duszy. (Paweù V. „Cum certas”
30 paêdziernika 1606 r.).
18. Sto dni odpustu, za przyjêcie w dom ubogiego; tyle¿, je¿eli mu siê w pomoc przyjdzie. (PaweùV. Tam¿e).
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19. Sto dni odpustu za prowadzenie grzesz¹cych na drogê zbawienia Paweù V. Tam¿e).
20. Piêãdziesi¹t dni odpustu w ka¿dy czwartek, kto chocia¿ chwilkê w koœciele lub kaplicy karmelitañskiej siê pomodli. Klemens V. „Commisae nobis”, 5 maja 1673 r. B. II.
596).
21. Sto dni odpustu, za ka¿dy dobry uczynek.(Paweù V. „Cum certas”, 30 paêdziernika
1606 r.).
22. Czterdzieœci dni raz na dzieñ, którzy odmawiaj¹, 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaœ Marya, ku
uczczeniu 7 radoœci Maryi. (Paweù V. Tam¿e).
Uwaga: Wszystkie i pojedyncze wspomniane odpusty nadane przez Pawùa V, mog¹ [44] byã
ofiarowane za dusze w czyœcu bêd¹ce. (Klemens X. „Cum sicut accepimus”, 2 stycznia 1672
r.).
Przestroga: Chc¹c jednak staã siê uczestnikiem tak licznych odpustów, o których dot¹d byùa
mowa, oprócz wy¿ej przytoczonych warunków i noszenia ustawicznie Szkaplerza, potrzeba
siê jeszcze staraã, aby zostawaã w stanie ùaski Bo¿ej, czyli nie mieã na sumieniu grzechu
œmiertelnego; bo w przeciwnym razie nie dost¹pi siê ¿adnego odpustu. Ktoby zaœ poczuwaù
siê do grzechu œmiertelnego, powinien siê staraã oczyœciã swoja duszê przez szczer¹ spowiedê, a w razie niemo¿noœci spowiadania siê, nale¿y wzbudziã w sercu doskonaùy ¿al za
grzechy swoje, z mocnem postanowieniem wyspowiadania siê przy najbli¿szej sposobnoœci.
Przy tem potrzeba wytrwale ãwiczyã siê w nabo¿eñstwie do Najœw. Panny Maryi. Úw. Bonawentura mówi: „Czcijcie Najœw. Pannê Mary¹, a Ona uprosi wam ùaskê zbawienia”.
[45]
VIII.
Obowi¹zki osób nale¿¹cych do bractwa Szkaplerza karmelitañskiego.
1. Aby zostaã czùonkiem tego bractwa i mieã udziaù w zasùugach zakonu karmelitañskiego i osobistych odpustach do niego przywi¹zanych, potrzeba przyj¹ã Szkaplerz przy
obrzêdzie i modlitwach koœcielnych z r¹k upowa¿nionego do przyjmowania kapùana.
(Úw. Kongr. Odp. z dnia 18 wrzeœnia 1862 r.). Nadto potrzeba ci¹gle nosiã Szkaplerz
œw. na sobie, we dnie i w nocy, w chorobie równie jak w zdrowiu, a zwùaszcza przy
œmierci. Tak go nosiã nale¿y, ¿eby jedna poùowa spadaùa na piersi, a druga na plecy.
(Úw. Kongr. Odp. z dnia 12 lutego 1840 r.); wolno go nosiã na odzie¿y lub pod ni¹.
(Úw. Kngr. Odp. z dna 12 marca 1855 r.). Gdy szkaplerz zaginie lub zu¿yje siê, nale¿y
go czemprêdzej nowym zast¹piã i takowy samemu sbie wùo¿yã, a niekoniecznie potrzeba go poœwiêcaã. (Tak rozporz¹dziùa œw. Kongregacya [46] Odpustów z dnia 27
maj¹ 1857 r.). Zu¿yty szkaplerz potrzeba spaliã.
Uwaga: Poniewa¿ wkùadanie Szkaplerza przy przyjmowaniu do bractwa, poù¹czone
jest z pewnemi trudnoœciami i niewygodami osobliwie u pañ i zakonnic, a to z powodu nakrycia gùowy; przeto, aby te trudnoœci usun¹ã, oœwiadczyùa œw. Kongreg. Odpustów, (dekretem z dnia 26 wrzeœnia 1892 r.), ¿e wystarczy w takich razach wùo¿yã
szkaplerz na jedno ramiê przyjmuj¹cego w ten jednak sposób, aby jeden koniec spadaù
na piersi a drugi na plecy.
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2. Imiê i nazwisko przyjmuj¹cego Szkaplerz musi byã zapisane do ksiêgi brackiej. (Úw.
Kongr. Odp z dnia 27 kwietnia 1887 roku i z dnia 16 lipca tego samego roku. Acta S.
Sedis XIX 556). A wiêc dawniejsze rozporz¹dzenie Grzegorza XVI, z dnia 30 kwietnia
1838 roku ju¿ nie obowi¹zuje.
3. Imiona braci i sióstr mo¿e przyjmuj¹cy kapùan albo sam wpisaã do ksiêgi brackiej, albo siê zast¹piã przez kogo innego. (Úw. Kongreg. Odpustów z dnia 25 wrzeœnia 1843
roku).
4. [47] Powy¿szy spis czùonków nale¿y odesùaã do pobliskiego klasztoru karmelitañskiego, albo te¿ do takiego koœcioùa, gdzie bractwo Szkaplerza œw. jest kanonicznie zaprowadzone, i tam potrzeba go wci¹gn¹ã do ksiêgi brackiej. (Úw. Kongr. Odp z dnia
17 grudnia 1871 r.). Nawet i Misyonarze powinni ten przepis zachowywaã. (Úw.
Kong. Odp z dnia 26 stycznia 1871 r.).
5. Na mocy reskryptu œw. Kongr. Odpustów (z dnia 16 czerwca 1872 r.) kapùan, który
Szkaplerz poœwiêciù, musi go równie¿ i wkùadaã. Wyj¹tek stanowi¹ OO. Redemptoryœci podczas swoich misyj. (Pius VII z dnia 8 stycznia 1803 r. i Pius IX z dnia 19 wrzeœnia 1850 r.).
Uwagi:
I.

Kapùan upowa¿niony do przyjmowania, mo¿e sam wùo¿yã Szkaplerz na siebie, gdyby
jeszcze doñ nie byù wpisany. (Úw. Kongr. Odp. z dnia 7 marca 1840 roku).Ta ùaska
przysùuguje mu tylko w tym wypadku, je¿eli ma wùadzê do przyjmowania wszystkich
wiernych, a nie pojedynczych osób lub jakiego zgromadzenia.

II. Szkaplerz nale¿y przyjmowaã osobiœcie, (Úw. Kongr. Odp. z dnia 28 kwietnia 1761
roku, z dnia 13 kwietnia 1878 roku i z dnia 26 listopada 1880 roku). Nie wystarczy zatem do wa¿nego przyjêcia, samo poœwiêcenie szkaplerza i posùanie go nieobecnej
osobie, przez upowa¿nionego do przyjmowania kapùana. (Úw. Kongr. Odp. z dnia 28
kwietnia 1761 roku i z dnia 18 wrzeœnia 1872 r.). Tem mniej jeszcze nie byùoby wa¿ne
przyjêcie, gdyby kapùan nieupowa¿niony do przyjmowania poœwiêciù Szkaplerz, wùo¿yù go na kogo i imiê jego wpisaù do ksiêgi brackiej. (Úw. Kongr. Odp. z dnia 22 lutego 1847 roku). Tylko zupeùne wyj¹tkowo, a wiêc w bardzo rzadkich wypadkach, œw.
Kongregacya Odpustów (z dnia 26 listop. 1880 r. i z dnia 27 kwietnia 1887 r.), pozwoliùa przyjmowaã do tych Szkaplerzy, które tworz¹ bractwa, nieobecne osoby, je¿eli one tego, pragn¹. Tak np.: upowa¿niony do przyjmowania kapùan, mo¿e przez drug¹
osobê przesùaã umieraj¹cemu poœwiêcony przez siebie Szkaplerz, je¿eli dla wielkiej
odlegùoœci lub innych wa¿nych przyczyn nie mo¿e tak prêdko do niego siê udaã. [49]
(Scapulier – Buchlein des Fr. Serapion a S. Andrea Corsini, str. 109).
III. Dzieci, które jeszcze nie maj¹ u¿ywania rozumu, nie wypada (non expedit) przyjmowaã do bractwa. (Sw. Kongr. Inkwizycyi a dnia 13 grudnia 1876 r.). Tak¿e zmarùe
osoby nie przyjmuje siê o bractwa. (Úw. Kongr. Inkwizycyi z dnia 11 lipca 1703 r. i 13
grudnia 1876 r. Beringer str. 602).
IV. Je¿eli wiêcej osób naraz prosi o przyjêcie do bractwa Szkaplerza œw., a nie ma wystarczaj¹cej liczby Szkaplerzy, wtedy upowa¿niony do przyjmowania kapùan mo¿e jeden i
ten sam przez siebie poœwiêcony Szkaplerz wkùadaã z osobna na szyjê tych osób, byle
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tylko nad ka¿d¹ z nich osobno wymawiaù formuùê przyjêcia. Nastêpnie ka¿da z osób w
ten sposób przyjêtych, mo¿e sama na siebie póêniej wùo¿yã poœwiêcony Szkaplerz.
(Úw. Kongr. Odp. z dnia 10 sierpnia 1868 roku. Enrico str. 187).
V. Co siê zaœ tyczy równoczesnego przyjmowania wiêcej osób do bractwa Szkaplerza
œw., rozstrzygnêùa œw. Kongreg. Odpustów (dnia 5 lutego 1841 roku i dnia 11 kwietnia1891 roku) [50] ¿e formuùê przy wkùadaniu Szkaplerza mo¿na wymawiaã w liczbie
mnogiej („Accipite”), a tylko wkùada siê Szkaplerz na ka¿dego z osobna przed lub po
odmówieniu tej formuùy (Scapulier – Buchlein des Fr. Serapion a S. Andrea Corsini
str. 113).
B.
Dla pozyskania sobotniego przywileju, wedùug Bulli Pawùa V oprócz warunków wy¿ej wymienionych pod liczb¹ 1 i 2, potrzeba:
Po pierwsze: Úciœle zachowywaã czystoœã odpowiedni¹ do swego stanu.
Po drugie: Codziennie odmawiaã pacierze kapùañskie; lub kto do tego nie jest obowi¹zany, to
powinien codziennie odmawiaã Maùe officium do Najœw. Panny, wedùug Brewiarza rzymskiego, i to w ùaciñskim jêzyku.(Dekret œw. Kongr. Odp. z dnia 6 maj¹ 1887 r.). Kto wiêc jest
obowi¹zany do odmawiania maùego officium. Musi je codziennie odmawiaã, a mianowicie:
Jeden Nokturn i Laudes, 4 mniejsze godziny, nieszpory i kompletê. (Úw/ Kongr. Odp. z dnia
28 marca 1848 r.). Osoby zakonne i inni, którzy sk¹din¹d obowi¹zani s¹ do odmawiania
Brewiarza [51] lub maùego officium do Najœw. Panny, czyni¹ ju¿ zadoœã temu drugiemu warunkowi. (Úw. Kongr. Odp. z d. 18 sierp. 1868 r.). Dobrze jednak uczyni¹, je¿eli swoje modlitwy kapùañskie lub zakonne odprawiaj¹ razem i na tê intencyê.
Nale¿y jednak uwa¿aã:
a) Kto nie umie czytaã po ùacinie, ten mo¿e zast¹piã maùe officium o Najœw. Pannie
(obok przestrzegania wszelkich przez Koœcióù przepisanych postów), wstrzemiêêliwoœci¹ od pokarmów miêsnych, we wszystkie œrody i soboty caùego roku, wyj¹wszy jednak, gdyby uroczystoœã Bo¿ego Narodzenia przypadùa w którykolwiek z tych dni.
(Klemens VII „Ex clementi”, 12 sierpnia 1530 r. B. II. 47, i œw. Kongr. Odp. z dnia 18
sierpnia 1868 r.). W okolicach zaœ, gdzie wùaœciwa wùadza koœcielna pozwoliùa u¿ywaã w dni postne tùuszczu, (Thierfett), wtedy i czùonkowie tego bractwa mog¹ w œrdy i
soboty z tego pozwolenia korzystaã. (N. P. Hieronymus ab Immacul. Cncept. Praep.
Generalis Carmelit. Discaale. Mense Novembri 1885).
b) [52] Ktoby zaœ i tego postu zachowaã nie mógù, powinien poprosiã upowa¿nionego do
tego kapùana lub swojego spowiednika, aby mu ten post zamieniù na inny dobry uczynek, np. jaùmu¿nê lub modlitwê.
c) Jeœli kto ma przeszkodê nadzwyczajn¹, to póki ta istnieje, jest wolny zupeùnie od
obowi¹zku odmawiania maùego officium o Najœw. Pannie, lub wstrzemiêêliwoœci od
miêsnych potraw w œrody i soboty. Gdyby mu siê zdawaùo, ¿e ta przeszkoda nie jest
tak wa¿n¹, aby go od tych obowi¹zków uwolniã mogùa, lepiej uczyni, jeœli poprosi
swego spowiednika o zmniejszenie ich lub zmianê na inny dobry uczynek. Zamianê tê
mo¿e uskuteczniã ka¿dy spowiednik aprobowany, bez szczególnego upowa¿nienia,
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tak w konfesyonale jak i poza nim. Jeœli zaœ przeszkoda nie jest bardzo wa¿n¹, ale tylko zwyczajn¹, wtedy obowi¹zek odmawiania co dzieñ maùego officium o Najœw. Pannie lub wstrzemiêêliwoœã od miêsnych potraw w œrody i soboty, mo¿e byã zamieniony
tylko przez kapùana, wyraênie do tego upowa¿nionego.
Uwagi:
I. [53] Kto umie po ùacinie czytaã, ten musi odmawiaã maùe officium o Najœw. Pannie, a
nie mo¿e wedùug swego upodobania zast¹piã takowe wstrzemiêêliwoœci¹ od miêsnych
pokarmów w œrody i soboty (Úw. Kongr. Odpustów z dnia 3 grudnia 1892 r.).
II. Przepisana wstrzemiêêliwoœã od miêsnych pokarmów w œrody i soboty, nie wyklucza
bynajmniej potraw mlecznych i jaj. (Úw. Kongr. Odpustów z dnia 3 grudnia 1892 roku).
III. Z dyspens, jakich udzielaj¹ biskupi dyecezyalni w czasie postnym, co do u¿ywania
pokarmów miêsnych, nie mog¹ korzystaã czùonkowie szkaplerza; je¿eli chc¹ staã siê
uczestnikami sobotniego przywileju. (Úw. Kongreg. Odpustów s dnia 3 grudnia 1892
r.).
IV. Od miêsnych pokarmów w œrody i soboty wstrzymywaã siê maj¹ ci, którzy ju¿ siódmy
rok ¿ycia skoñczyli; inaczej nie mog¹ uczestniczyã w sobotnim przywileju.
V. Przyczyny do zamiany wstrzemiêêliwoœci od miêsnych pokarmów w œrody i soboty na
inne dobre uczynki s¹ nastêpuj¹ce: Podupadùe zdrowie, choroba, wielce utrudniaj¹ce
[54] okolicznoœci, w jakich siê znajduj¹ osoby zale¿ne od drugich, np. sùudzy, dzieci,
¿ony. Osoby zaproszone w goœcinê do stoùu mog¹ u¿ywaã miêsnych pokarmów, ile
pozwalaj¹ na to prawa koœcielne, bez naruszenia przepisanej wstrzemiêêliwoœci, co do
pokarmów miêsnych w œrody i soboty; gdy¿ mog¹ w tych pojedynczych wypadkach
sùusznie przypuœciã, ¿e przeùo¿eni bractwa zgodz¹ siê na zamianê. Gdyby siê to miaùo
czêsto przytrafiaã, w takim razie nale¿y postaraã siê o zmianê tej wstrzemiêêliwoœci
przy wpisaniu siê do bractwa.
Co zaœ dotyczy wynagrodzenia, jakie nale¿aùoby naznaczyã za tê zmianê, to maj¹c wzgl¹d na
stan i wiek ka¿dego, mo¿na np.: poleciã jak¹ modlitwê z maùego officium o Najœw. Pannie;
albo: Witaj Królowa, Ciebie Bo¿e chwalimy, Uwielbiaj duszo moja Pana (Magnificat), antyfonê: Pod Twoj¹ obronê, pewn¹ liczbê Chwaù¹ Ojcu itd., Ojcze nasz lub Zdrowaœ, hymn Witaj Gwiazdo morza i t. p.
d) Kapùan, maj¹cy prawo wkùadania Szkaplerza, nie posiada jeszcze przez to prawa [55]
zmieniania lub zmniejszania obowi¹zków do niego przywi¹zanych. Na to trzeba mieã
wyù¹czne upowa¿nienie (Úw. Kongr. Odpustów z dnia 22 czerwca 1842 roku i 14
sierpnia 1845 r.). Zwyczajnie jednak udziela siê to ostatnie prawo wraz z pierwszym.
e) mimo ¿e upowa¿nienia dane przez przeùo¿onych OO. Karmelitów wymagaj¹, aby kapùan
zamieniaj¹cy lub zmniejszaj¹cy warunki przywileju sobotniego byù spowiednikiem, mo¿e
ten¿e jednak i poza spowiedzi¹ wykonaã to upowa¿nienie. (Porównaj P. Ulrich: Tresor spirituel, str. 133; Úw. Alfonsa Theol. mor. VI. tract. IV. n. 534 ad 15 i dzieùo X. Grassi, O. Carmel. Compendiosa Narrazione str. 56).
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Uwaga: Ilekroã jest mowa o obowi¹zkach czùonków jakiegokolwiek bractwa, to nale¿y pamiêtaã, ¿e przez ich zaniedbanie lub opuszczenie nie ma grzechu, chyba gdyby z innej przyczyny obowi¹zywaùy kogo pod grzechem. Pewn¹ jednak jest rzecz¹, ¿e kto nie wypeùnia
przepisanych warunków bractwa, traci ùaski i dobrodziejstwa duchowe do nich przywi¹zane.
[56]
IX.
Uwagi ogólne o noszeniu Szkaplerza.
1. Kto chce pozyskaã odpusty przywi¹zane do Szkaplerza karmelitañskiego i zarazem do
Szkaplerza bùêkitnego czyli Niepokalanego Poczêcia Najœw. Maryi Panny, ten powinien obydwa Szkaplerze na sobie nosiã. (Úw. Kongr. Odpustów z dnia 22 sierpnia
1842 roku).
2. Kto n osi wiêcej jak jeden Szkaplerz na sobie, mo¿e dla wiêkszej dogodnoœci wszystkie razem poù¹czyã, np. przyszyã do jednego sznurka jakiegokolwiek koloru. Gdyby
zaœ miêdzy temi Szkaplerzami znajdowaù siê Szkaplerz czerwony Mêki Pañskiej, ma
mieã sznurek weùniany koloru czerwonego. Ka¿dy z tych poù¹czonych Szkaplerzy
musi byã prawdziwym Szkaplerzem, tj. ¿e jeden kawaùek ka¿dego z nich musi spadaã
na pierœ, a drugi na plecy. Nie wystarczy wiêc do pozyskania odpustów, aby na jednym kawaùku prawdziwego Szkaplerza, przyszyã kawaùki sukna ró¿nego koloru.[57]
(Leon XIII, dekretem œw. Kongreg. Odpustów, z dnia 27 kwietnia 1887 roku).
3. Je¿eliby kto z czùonków tego bractwa wst¹più d jakiego zakonu, którego Szkaplerz jest
innego koloru, jak czarnego lub brunatnego, np. byùby koloru biaùego, niebieskiego,
czerwonego i t. p., wtedy ta osoba powinna oprócz Szkaplerza wùaœciwego swemu zakonowi, nosiã tak¿e Szkaplerz karmelitañski; w przeciwnym razie nie mo¿e uczestniczyã w dobrach duchowych tego Szkaplerza. (Úw. Kongregacya Odpustów z dnia 22
sierpnia 1842 roku).
4. Ktoby przez zapomnienie albo przez zaniedbanie nie nosiù przez dùu¿szy czas na sobie
Szkaplerza, lub nosiù go tylko w kieszeni, albo go powiesiù na œcianie, albo schowaù do
skrzynki, albo go nosiù nie wedùug przepisanego sposobu, nie dostêpuje wtedy odpustów nadanych, ale w takim razie sam sobie na nowo mo¿e go wùo¿yã i dopeùniaj¹c
warunków, dost¹pi odpustów. (Úw. Kongreg. Odpustów, z dnia 27 maj¹ 1857 roku).
5. Ktoby przez krótk¹ czêœã dnia nie nosiù na sobie szkaplerza, nie utraca odpustów [58]
przywi¹zanych do tego dnia. Mo¿na zatem bior¹c np. k¹piel, lub myj¹c siê, zùo¿yã
Szkaplerz przez uszanowanie, byleby go potem wùo¿yã na siebie.
6. Ktoby zaœ zaniedbaù nosiã Szkaplerz œw. z bezbo¿noœci, lub z pogardy, albo w zamiarze nienale¿enia do bractwa, ten powinien na nowo przyj¹ã go od kapùana maj¹cego
wùadzê wpisywania. (Tak rozporz¹dziùa œw. Kongreg. Odpustów w r. 1884).
7. Kto ró¿ne Szkaplerze przyj¹ù, nie zyska odpustów wszystkich, gdy nie nosi zarazem
wszystkich Szkaplerzy. (Decret auth. 307).

Pobrano z www.szkaplerz.pl

8. Co siê zaœ tyczy odmawiania codziennego Koronki, nie jest to œcisùy obowi¹zek, ale
tylko pobo¿ny zwyczaj; dlatego ktoby chciaù mo¿e zast¹piã te modlitwy inn¹ modlitw¹, lub litani¹, albo jak¹ nabo¿n¹ pieœni¹. Ktoby zaœ ¿yczyù odmawiaã codziennie 7
Ojcze nasz i 7 Zdrowaœ Marya, ku uczczeniu siedmiu radoœci Najœw. Maryi Panny,
dostêpuje 40 dni odpustu raz na dzieñ. (Innocenty XI, z dnia 22 marca 1678 roku i œw.
Kongr. Odp. z dnia 12 lutego 1840 roku. Enrico, str. 238).[59]
X.
Dwa zdarzenia.
Dwa poni¿ej umieszczone przykùady daj¹ nam naukê, jak Najœw. Panna ratuje swoje sùugi nosz¹ce ze czci¹ Jej œwiêt¹ sukienkê, a przeciwnie, jak pozbawia tej zbawiennej szaty ludzi, którzy zamiast szukaã pokuty, ùaski Bo¿ej przez tê œwiêt¹ szatê, zuchwale chc¹ pokryã ni¹ swe
wystêpki i jeszcze œmielej grzeszyã.
Pierwsze zdarzenie.
Ojciec Leblane, jezuita, opowiada nam nastêpuj¹ce zdarzenie, którego sam byù naocznym
œwiadkiem. W pewnym zakùadzie wychowawczym udaù siê on jednego wieczora do sali sypialnej, aby zobaczyã, czy wszyscy uczniowie udali siê ju¿ na spoczynek. Przy jednem z ùó¿ek klêczaù jeszcze jeden tylko [60] chùopczyk. „Dlaczego – zapytujê go – nie poszedùeœ
spaã?” Na to odpowiada chùopczyna: „ Oddaùem mój Szkaplerz bratu odêwiernemu do naprawy i jeszcze mi go nie przyniósù; bojê siê iœã spaã bez niego; lêkam siê bowiem, abym tej
nocy nie umarù bez mego Szkaplerza” Na to Ojciec Leblane rzekù mu: „Nie lêkaj siê, jutro
rano brat odêwierny przyniesie ci Szkaplerz; tymczasem poùó¿ siê i œpij spokojnie! Na te sùowa chùopczyk zawoùaù donoœnym gùosem: „Nie mogê spaã bez mego Szkaplerza; kto wie, czy
nie umrê tej nocy!” Mówi¹c te sùowa ¿aùoœnie zapùakaù. Wzruszony t¹ wielk¹ ufnoœci¹ i tem
nabo¿eñstwem chùopczyka do Szkaplerza œw., udaù siê Ojciec Leblane do brata odêwiernego i
przyniósù ¿¹dany Szkaplerz. Mùodzieniaszek wzi¹ù go ze czci¹, pocaùowaù nabo¿nie, i wùo¿yù
na siebie. Peùen pociechy i radoœci westchn¹ù do Najœw. Panny i zasn¹ù. Nazajutrz wspomniany Ojciec przyszedù do sypialni, aby zobaczyã, czy wszyscy uczniowie ze snu powstali. Gdy
siê przybli¿yù do ùó¿ka owego chùopca, znalazù go jeszcze le¿¹cego. Pomyœlaù sobie, mo¿e nie
mógù zaraz z wieczora zasn¹ã; lecz skoro go [61] chciaù obudziã, spostrzegù ku wielkiemu
zdziwieniu, ¿e ów chùopczyk umarù, trzymaj¹c Szkaplerz w rêkach. Widocznie wynagrodziùa
Najœw. Panna jego ufnoœã i niedozwoliùa, aby Jej czciciel zeszedù z tego œwiata, nie maj¹c tej
œwiêtej szaty na sobie. (Enrico str. 135).
Drugie zdarzenie.
Ojciec Hunner, jezuita, opowiada nastêpuj¹ce zdarzenie, jakie miaùo miejsce w jednym miejskim szpitalu. Otó¿ w tym szpitalu znajdowaù siê bezbo¿ny czùowiek, który wiêksz¹ czêœã ¿ycia przepêdziù w najrozmaitszych wystêpkach. Zbli¿ywszy siê do kresu ¿ycia swego, nie
chciaù sùyszeã o przyjêciu œwiêtych Sakramentów, a ci¹gle tylko powtarzaù: ot tutaj mam mój
Szkaplerz, wiêcej nadto nie potrzebujê, bo kto ten Szkaplerz na sobie nosi, nie potrzebuje siê
lêkaã ognia piekielnego! „Có¿ atoli siê staùo? Oto czùowiek ten na kilka minut przed œmierci¹
zmieniaj¹c bieliznê, nieuwa¿nie zdj¹ù te¿ i Szkaplerz ze siebie i za chwilê skoñczyù ¿ycie.
Umarù bez Szkaplerza i bez pokuty. (Scapulier – Buchlein des Fr. Serapion, S. Andrea Corsini, str. 25).
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[62]
XI.
Nowenna na czeœã N. Maryi Panny z góry Karmelu.
(Rozpoczynaj¹ca siê 7 lipca)

Modlitwa przygotowawcza.
W Imiê Ojca i Syna i Ducha œw.. Amen.
O Najdostojniejsza Królowo Nieba, Panno Najœwiêtsza i Matko Syna Bo¿ego, upadaj¹c w
pokorze do stóp Twojego tronu, prosimy Ciê z gùêbok¹ czci¹ i z dzieciêc¹ ufnoœci¹, abyœ raczyùa zwróciã na nas Swoje miùoœciwe oczy i z macierzyñsk¹ ùaskawoœci¹ i miùoœci¹ przyjêùa
tê maù¹ ofiarê, jak¹ Ci w tej Nowennie przynosimy, abyœmy siê przez ni¹ godnie i z po¿ytkiem przygotowaã mogli do obchodzenia Twojej wielkiej uroczystoœci.
Modlitwa na dzieñ 1.
Úwiêta Maryo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza, okazana œwiêtemu Eljaszowi prorokowi w
postaci jasnego obùoczka, który wzniósùszy siê nad morzem, skropiù spragnion¹ ziemiê [63]
orzeêwiaj¹cym deszczem, i byù zarazem figur¹ Twego Dziewiczego Macierzyñstwa, przez
które porodziùaœ œwiatu O¿ywiciela dusz naszych, najukochañsze Dzieciê Jezus, pokornie Ciê
bùagamy o Úwiêta Bogarodzico, racz nam wyjednaã obfite zdroje ùask niebieskich, któremiby
dusze nasze wzbogacone, wydawaùy stokrotny owoc cnót i dobrych uczynków, abyœmy, sùu¿¹c Bogu z wiar¹ i miùoœci¹ tu w tem ¿yciu, mogli siê cieszyã bùog¹ nadziej¹ ogl¹dania Go
tam w szczêœliwej wiecznoœci. Nadto bùagaj Swego Syna, o œw. Dziewico, dla ka¿dego z nas
o tê ùaskê , o jak¹ Go podczas tej Nowenny z pokor¹ i ufnoœci¹ za Twojem poœrednictwem
prosimy. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ....., Chwaùa Ojcu itd.
Modlitwa na dzieñ 2.
Úwiêta Maryo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która szczególniejsz¹ ku dzieciom Twojego
zakonu paùaj¹c miùoœci¹, nawiedzasz ich dusze, a oœwiecaj¹c je pouczasz sùowem i przykùadem, proœ nam, o Pani nasza, aby Najukochañszy Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus [64]
Bosk¹ Swoj¹ œwiatùoœci¹ rozprószyù ciemnoœci naszego umysùu, abyœmy poznali wartoœã Jego
miùoœci ku nam i nawzajem serdecznie Go miùowali; abyœmy uznali wielkoœã i ciê¿koœã naszych grzechów i gorzko je opùakiwali; abyœmy zrozumieli doniosùoœã obowi¹zków naszego
powoùania i sumiennie je wypeùniali; i wreszcie abyœmy wszystkie myœli, sùowa i sprawy nasze kierowali na wiêksz¹ chwaùê Boga i na zbudowanie naszych bliênich. Nadto bùagaj Swego
Syna, o œw. Dziewico i t. d. (jak wy¿ej)
Ojcze nasz..., Zdrowaœ....., Chwaùa Ojcu itd.
Modlitwa na dzieñ 3.
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Úwiêta Maryo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, w dobroci ku nam nieprzebrana, któraœ raczyùa przyj¹ã ofiary zùo¿one Ci przez synów Twego zakonu, którzy pierwsi na górze Karmelu
na Tw¹ czeœã kaplicê wystawili, dok¹d tyle sùug pobo¿nych z darami i ofiarami serc swoich
pod¹¿a, bùagamy Ciê, o Pani nasza, przeksztaùã dusze nasze na œwi¹tynie Boga ¿ywego, aby
w nich piêknemi kwiatami wszelakich cnót i dobrych uczynków przyozdobionych, mógù Majestat Boski przebywaã; a tak wielbi¹c i miùuj¹c Boga, ¿ebyœmy mu wiernie sùu¿yli i tej œwi¹tyni ziemskiem i grzesznem przywi¹zaniem do stworzeñ, ju¿ nigdy nie skalali. Nadto wyjednaj, o Pani œwiata, u najmilszego Syna Twego dla ka¿dego z nas tê ùaskê, o któr¹ Go podczas
tej Nowenny za Twojem poœrednictwem z pokor¹ i ufnoœci¹ bùagamy. Amen
Ojcze nasz...., Zdrowaœ i Chwaùa Ojcu itd.
Modlitwa na dzieñ 4.
Úwiêta Maryo, Chwaùa Karmelu i Matko nasza, któraœ w dowód szczególniejszej ku Twemu
Zakonowi miùoœci chlubnem go mianem najsùodszego Imienia Twego zaszczyciã raczyùa;
prosimy Ciê pokornie; obudê pragnienie w sercach naszych, abyœmy we wszystkich uciskach
i dolegliwoœciach ¿ycia u Ciebie wsparcia, ulgi i pociechy szukali. Zachêcaj nas swojem wùasnem ¿yciem do peùnienia cnót i uczynków pobo¿nych; i spraw to, o Matko miùosierdzia, abyœmy przez wierne naœladowanie [66] œwiêtych cnót i szlachetnych uczynków, stali siê godnymi zaszczytnej nazwy Synów Twoich, i¿byœmy do ksiêgo ¿ywota miêdzy Synów Bo¿ych i
braci Jezusa Chrystusa policzeni zostali.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na dzieñ 5.
O Maryo, Warownio Karmelu i Matko nasza, któraœ podczas napadów nieprzyjacielskich
œwiêty Twój Zakon karmelitañski tarcz¹ swej opieki osùaniaùa, i od tej zagùady i zniszczenia
ocaliùa, a napastników hañb¹ i wstydem okryùa, prosimy Ciê pokornie, o Pani i Orêdowniczko
nasza, broñ nas od nieprzyjacióù duszy i ciaùa, abyœmy w pokoju i bezpieczeñstwie Bogu sùu¿yli na Jego wiêksz¹ czeœã i na chwaùê Twoj¹.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na dzieñ6.
Úwiêta Maryo, Królowo Karmelu i Matko nasza, któraœ bùogosùawionego Szymona, wiernego
sùugê Twego, œwiêtym Szkaplerzem, tym znakiem zbawienia i synostwa Twego cudownie
zaszczyciã raczyùa, przyobiecuj¹c obfite ùask i bùogosùawieñstw niebieskich tym
[67]wszystkim, którzyby te œwiêt¹ sukienkê nabo¿nie nosili i obowi¹zków stanu i powoùania
wiernie przestrzegali, a zarazem œwiête twe cnoty naœladuj¹c, okazali siê prawdziwymi Twymi sùugami; spraw to, o Pani i Opiekunko nasza, abyœmy przez wiernoœã i gorliwoœã przyjêtych na siê zobowi¹zañ, z uczynionych nam przez Ciebie obietnic w ¿yciu i po œmierci korzystali, i corychlej do uczestnictwa chwaùy niebieskiej przypuszczonymi byã mogli.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na dzieñ 7.
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Úwiêta Maryo, Stra¿niczko Karmelu i Matko, któraœ nas zapewniùa, i¿ œwiêta Twa suknia,
bylebyœmy j¹ godnie nosili, bêdzie nam puklerzem i tarcz¹ przeciwko pociskom nieprzyjacielskim, i ¿e nas od wszelkich w tem ¿yciu ochroni niebezpieczeñstw; prosimy Ciê pokornie,
niech Twa potê¿na obrona nietylko nas od przygód ciaùa, ale jeszcze wiêcej od niebezpieczeñstw duszy i od wiecznego potêpienia zachowa. Spraw wiêc wielowùadn¹ przyczyn¹ Twoj¹, abyœmy siê nie dopuœcili ¿adnej [68] takiej winy, któraby uczyniùa nas w oczach Boga i
Twoich przedmiotem obrzydzenia.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na dzieñ 8.
Úwiêta Maryo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza, daj¹c nam tê szlachetn¹ oznakê Twojej miùoœci, to jest Szkaplerz œw., nie tylko chciaùaœ widzieã w nas sùugi Swoje, ale nadto chciaùaœ nas
przybraã za najmilsze dzieci Swoje, a nawet raczyùaœ nas nazwaã Swoimi braãmi; bùagamy
Ciê przeto, wyjednaj nam tê ùaskê u Jezusa, abyœmy nigdy nie byli powodem Twojego smutku, lecz byli Twoj¹ radoœci¹ i Twoj¹ chwaù¹.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na dzieñ 9.
O Úwiêta Maryo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza, wiemy, ¿e nie opuszczasz wiernych
sùug Twoich, ale z nami, sùugami niewiernymi, co siê stanie? O Maryo! Spraw to, abyœmy Ci
odt¹d pozostali wiernymi; opiekuj siê nêdznemi sercami naszemi, oczyœã je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w woniej¹ce [69] kwiaty cnót œwiêtych. Niech Syn Twój zamieszka w nich na zawsze, aby, kiedykolwiek przyjdzie godzina œmierci, szatan, przeklêty
nieprzyjaciel dusz ludzkich, ujrzawszy Go w naszych sercach, odst¹più coprêdzej. A kiedy ju¿
dusze rozù¹cz¹ siê z ciaùami, Ty Matko najukochañsza pociesz je ogl¹daniem œwiêtego oblicza
Twego i zaprowadê do przybytków szczêœliwoœci.
Nadto wyjednaj i t. d. (jak wy¿ej).
Modlitwa na zakoñczenie Nowenny.
Bo¿e! Któryœ szczególnym tytuùem Przenajœwiêtszej Maryi Panny Matki Twojej, Zakon karmelitañski przyozdobiù; spraw miùoœciwie, abyœmy dziœ obchodz¹c tê uroczyst¹ pami¹tkê, Jej
wsparci opiek¹, zasùu¿yli sobie dost¹piã wesela wiekuistego. Który ¿yjesz i królujesz i t. d.
Na tê intencyê zmów 1 Zdrowaœ Marya.
[70]
XII.
Modlitwy do N. Panny z góry Karmelu.
Pierwsza modlitwa.
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O Przebùogosùawiona Panno Niepokalana, ozdobo i œwiatùoœci góry Karmelu, która okiem
osobliwszej dobroci patrzysz na ka¿dego, który Tw¹ œwiêt¹ odziany jest szat¹, spojrzyj i na
mnie ùaskawie i okryj mnie pùaszczem Swej macierzyñskiej opieki. Wspomó¿ m¹ sùaboœã
Swoj¹ potêg¹, oœwieã Sw¹ m¹droœci¹ ciemnoœci mojego serca, pomna¿aj we mnie wiarê, nadziejê i miùoœã. Racz ozdobiã moj¹ duszê takiemi ùaskami i cnotami, i¿by zawsze byùa drog¹
Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstêpuj mnie nigdy w mem ¿yciu, pociesz mnie przy
œmierci Sw¹ najwdziêczniejsz¹ obecnoœci¹ i przedstaw miê Trójcy Przenajœwiêtszej, jako Syna Swego i sùugê Tobie oddanego, Abym Ciê w niebie wiecznie chwaliù i wielbiù. Amen.
Trzy Zdrowaœ Marya... i tyle¿ Chwaùa Ojcu i t./d.
[71] (Za pobo¿ne i z sercem skruszonem odmówienie tej modlitwy, odpust 200 dni raz na
dzieñ jest udzielony. Leon XIII. Reskr. Úw. Kongr. Odp. z dnia 16 stycznia 1886 roku. Race.str. 334).
Druga modlitwa.
O ozdobo i Królowo góry Karmelu, Najœw. Panno Maryo! Pokornem sercem dziêkuje Ci, ¿eœ
mnie niegodnego sùugê Twego (niegodn¹ sùu¿ebnice Twoj¹), z macierzyñsk¹ miùoœci¹ w poczet twoich ulubionych dzieci przyj¹ã raczyùa i Swoj¹ szczególn¹ otoczyùa opiek¹. Racz to
sprawiã, proszê Ciê najpokorniej, a¿eby Twój œw. Szkaplerz staù siê dla mnie rzeczywiœcie
„znamieniem zbawienia, tarcz¹ w niebezpieczeñstwach i zakùadem przymierza wiecznego”.
Spraw to Królowo Niebios, a¿ebym w ¿yciu i przy œmierci mógù (mogùa) zawsze uczestniczyã
we wszystkich skarbach ùask i zasùugach zakonu karmelitañskiego, oraz wszystkich czùonków
bractwa caùego Koœcioùa. O najsùodsza Pani i Matko moja, wyjednaj mi tê ùaskê, a¿ebym a¿
do koñcz mojego ¿ycia w dobrem wytrwaù (wytrwaùa) i aby siê w ostatniej [72] mojej godzinie speùniùo na mnie Twoje ùaskawe przyrzeczenie, ¿e kto w tej sukience œw. Szkaplerza
umrze, nie dozna ognia piekielnego. Amen.
Trzecia modlitwa.
O Najœwiêtsza Panno i Bogarodzico Maryo, Królowo nieba i ziemi, Matko, Ozdobo i Kwiecie
Karmelu; Twoje cudowne ùaski s¹ caùemu œwiatu znane. Ty nikogo nie odrzucasz i nikim nie
gardzisz, lecz wszystkich ùaskawie przyjmujesz, co siê do Ciebie uciekaj¹. Oto, przychodzê i
ja do Ciebie, jako po Bogu mojej najlepszej Opiekunki; z dzieciêc¹ prostot¹ i synowsk¹ ufnoœci¹ rzucam siê najpokorniej do stóp Twoich, oddaj¹c zarazem siebie i wszystko co mam, pod
Twoj¹ najœwiêtsza opiekê. Dopomó¿ mi we wszystkich moich potrzebach i odwróã odemnie
gniew Najwy¿szego, zbli¿aj¹ce siê niebezpieczeñstwa i zasùu¿one kary! Chroñ miê od mocy
nieprzyjacielskiej, wyjednaj mi bùogosùawieñstwo Bo¿e, a w koñcu, daj mi siê rozstaã z tym
œwiatem w stanie ùaski Bo¿ej. A poniewa¿ o najùaskawsza Matko. Dla szczególnej pociechy
[73] chrzeœciañstwa daùaœ nam wùasnemi Swemi rêkami Szkaplerz œw. i takowy nazwaã raczyùaœ: rêkojmi¹ Twego bractwa, znakiem zbawienia, obron¹ w niebezpieczeñstwach, zadatkiem pokoju i wieczystego przymierza, przeto spraw Sw¹ wszechwùadn¹ przyczyn¹, aby ten
Szkaplerz byù dla mnie zadatkiem pokoju miêdzy Twoim zagniewanym Synem a mn¹ grzesznikiem i nêdznym czùowiekiem; abym za me popeùnione wystêpki serdecznie ¿aùowaù i ¿ycie
moje rzeczywiœcie poprawiù. A jako wiedziony prawdziw¹ pobo¿noœci¹ i przejêty czci¹ i miùoœci¹ ku Tobie, znak Twego bractwa noszê, tak niech to odznaczenie wedùug przyrzeczenia
Twego, bêdzie mi przymierzem miêdzy mn¹ a Tob¹. Synowi Twojemu mnie polecaj, z Synem Twoim mnie pojednaj, Twojemu Synowi mnie oddawaj, i tu na tej ziemi, utrzymaj mnie
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w ùasce Bo¿ej i w Swej macierzyñskiej opiece i obronie, a nareszcie po szczêœliwej œmierci
zaprowadê mnie do ¿ywota wiecznego. Amen.
XIII.
Akt poœwiêcenia siê Najœw. P. Maryi Szkpalerznej.
[74] O najchwalebniejsza i bùogosùawiona w Szkaplerzu œwiêtym, Dziewico Maryo i Matko
Bo¿a! Oto ja N. N. aczkolwiek ze wszech miar niegodzien tego zaszczytu, abym byù sùug¹
Twoim; wszelako oœmielony wielk¹ Twoj¹ dobroci¹ i chêci¹ sùu¿enia Tobie, obieram Ciê za
osobliwsz¹ Matkê i Orêdowniczkê w ¿yciu mojem. W tym celu wobec Przenajœwiêtszej Trójcy, Ciebie, i mojego Anioùa Stró¿a i caùego niebieskiego Dworu, odnawiam dzisiaj przyrzeczenie, jakie uczyniùem Tobie, Matko Najœwiêtsza w dzieñ przyjêcia Szkaplerza œwiêtego z
r¹k kapùana. Mianowicie: ¿e pragnê wiernie i gorliwie sùu¿yã Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez caùe moje ¿ycie. Skùadam Ci te¿ w dniu dzisiejszym synowskie dziêki, ¿eœ mnie
spoœród tylu milionów dusz przez Szkaplerz œwiêty do liczby wybranych Swoich dzieci przyj¹ã raczyùa. Przyrzekam Ci i postanawiam, ¿e chcê byã wiernym synem [75] Twoim, ¿e chcê
Ciê ka¿dego czasu z caùego serca kochaã, czciã i Ciebie w cnocie i pobo¿noœci naœladowaã.
Przyjmij¿e, Matko Najœwiêtsza, tê maù¹ ofiarê moj¹ i spraw miùoœciwie, ¿eby ten Szkaplerz
œw. staù siê dla mnie wedùug Twego przeznaczenia: znakiem Twej szczególnej opieki, ochron¹ przeciw grzechom, tarcz¹ przeciw nieprzyjacielskim pociskom, pobudk¹ do cnoty i œrodkiem do dost¹pienia wiecznego zbawienia, które niech miùoœciwie otrzymam przez zasùugi
Syna Twego a Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, który ¿yje i króluje z Bogiem Ojcem w
jednoœci Ducha œwiêtego, po wszystkie wieki. Amen.
XIV.
Zakoñczenie.
Masz wiêc pobo¿ny czytelniku i gorliwy czcicielu Najœw. Panny zestawione w krótkoœci
obowi¹zki i ùaski bractwa Szkaplerza karmelitañskiego. Sam przyznasz, ¿e ùatwe [76] obowi¹zki tego bractwa, mog¹ swobodnie wypeùniaã tak zdrowi jak i chorzy, tak starzy jak mùodzi, a nawet dzieci , maj¹ce u¿ywanie rozumu. Niech¿e wiêc wszyscy korzystaj¹c z obfitych
ùask i dobrodziejstw, jakie im nastrêcza bractwo Szkaplerza karmelitañskiego, na wiêksz¹
chwaùê Pana Boga i na czeœã Maryi.
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