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WSTÆP
750 lat temu Zakon karmelitañski otrzymaù niezwykùy dar Maryi
– Szkaplerz. Wedùug starej tradycji karmelitañskiej staùo siê to podczas objawienia, jakie miaù generaù Zakonu - œw. Szymon Stock w
nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w Aylesford (Anglia).
Szkaplerz ofiarowany wtedy przez Maryjê i nabo¿eñstwo z nim
zwi¹zane rozpowszechnione zostaùo wkrótce tak¿e wœród wiernych
poza wspólnotami karmelitañskimi.
Szkaplerz zaczêli nosiã duchowni i œwieccy, królowie i poddani,
bogaci i biedni. Ten znak opieki Maryi staù siê z biegiem czasu bogactwem caùego Koœcioùa, uùatwiaj¹c wielu zagubionym wejœcie na
drogê zbawienia i wszystkim wiernym osi¹gniêcie peùni ¿ycia w Bogu.
Duchowe owoce osób praktykuj¹cych nabo¿eñstwo szkaplerzne
sprawiùy, ze Koœcióù zaliczyù Szkaplerz do sakramentaliów, czyli do
wybranych, poœwiêconych przedmiotów i bùogosùawieñstw, które s¹
noœnikami ùaski. Dlatego papie¿e wielokrotnie wypowiadaj¹c siê na
temat Szkaplerza i potwierdzaj¹c przywileje z nim zwi¹zane, zachêcali do tej formy pobo¿noœci maryjnej.
Szczególnym apostoùem nabo¿eñstwa szkaplerznego w naszych
czasach jest Jan Paweù II. Znamienne jego sùowa: „Noœcie zawsze
œwiêty Szkaplerz. Ja zawsze mam Szkaplerz na sobie i odniosùem
wiele dobra z tego nabo¿eñstwa.”, staùy siê dla wielu osób zachêt¹ i
wezwaniem, by ten niezwykùy dar Matki Bo¿ej poznaã i przyj¹ã.
Niech wiêc Szkaplerz œw., tak jak przez wieki ksztaùtowaù ¿ycie i
pobo¿noœã kolejnych pokoleñ, i dla nas – na progu XXI wieku – stanie siê drog¹ prowadz¹c¹ do Chrystusa, do œwiêtoœci i do szczêœcia
wiecznego.
Autorzy
1 paêdziernika 2001 r.
w œwiêto œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
karmelitanki bosej, Doktora Koœcioùa.
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1. PAMI¥TKA CUDU

Zwykle zachowujemy i gromadzimy przedmioty, które stanowi¹
dla nas cenn¹ pami¹tkê. Przypominaj¹ nam one o bliskich osobach
lub szczególnie wa¿nych wydarzeniach. Otó¿ Szkaplerz jest tak¹
œwiêt¹ pami¹tk¹ dobrodziejstw Matki Bo¿ej, znakiem Jej miùoœci i
opieki dla Zakonu karmelitañskiego oraz dla ka¿dego ze swoich
dzieci. Jest pami¹tk¹, która ci¹gle aktualizuje i uobecnia dziaùanie
Maryi.
Historia Szkaplerza siêga drugiej poùowy XIII wieku i wi¹¿e siê
z pustelnikami, którzy osiedli na Górze Karmel w Palestynie. Nazwali oni siebie braãmi Najœwiêtszej Marii Panny i ¿yli wzoruj¹c siê
na Jej ¿yciu i caùkowitym oddaniu Chrystusowi. Czcili J¹ jako swoj¹
Królow¹ i Matkê, Jej poœwiêcili tak¿e swoj¹ pierwsz¹ œwi¹tyniê na
Górze Karmel.
W pierwszej poùowie XIII wieku to spokojne ¿ycie zostaùo zakùócone przez najazd Saracenów. Gdy ju¿ wróg zaj¹ù Jerozolimê i posuwaù siê w kierunku póùnocnym, a ostatnia twierdza chrzeœcijan –
Akka byùa oblê¿ona, karmelici postanowili wyemigrowaã. Udali siê
pocz¹tkowo na Cypr, potem do Niemiec, Francji i Anglii. Czêœã zakonników pozostaùa na Górze Karmel i ci zginêli.
Chrzeœcijañska Europa XIII wieku, w której wiele zakonów prze¿ywaùo peùniê rozwoju, nie powitaùa jednak eremitów przyjaênie. Ich
pustelnicza mentalnoœã, poszukiwanie samotnoœci i milczenia, ¿ycie
ukierunkowane na modlitwê - budziùy niezrozumienie i pos¹dzenia.
Duchowieñstwo i lud odnosiù siê do nich nieufnie i odrzucaù nowo
przybyùych mnichów, uwa¿aj¹c ich za intruzów.
Na los karmelitów w Europie w znacznym stopniu wpùynêùy tak¿e decyzje IV Soboru Laterañskiego, który zabroniù zakùadania nowych zakonów. Biskupi czêsto uniemo¿liwiali karmelitom budowaÝDKwÚ-KW, 2
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nia kaplic i klasztorów, odprawiania Mszy œw., spowiadania i gùoszenia kazañ. Nawet przystosowanie reguùy pustelniczej do warunków miejskich nie usunêùo uprzedzeñ.
Karmelici znaleêli siê wiêc w rozpaczliwej sytuacji. Wypêdzeni
z Palestyny z powodu Jezusa, w chrzeœcijañskiej Europie w imiê Jezusa byli przeœladowani i pogardzani. Tam, sk¹d wyszli, byli zabijani z powodu wiary w Boga ¿ywego, tu gdzie przybyli, doznali moralnego ucisku i stanêli nawet przed groêb¹ rozwi¹zania Zakonu. Z ich
serc pùynêùa wiêc peùna bólu modlitwa do Najœwiêtszej Dziewicy ich Matki i Opiekunki.
W tej trudnej sytuacji sam generaù - Szymon Stock bùagaù Maryjê
o przywilej papieski dla karmelitów, prosiù J¹ o pomoc, o znak Jej
opieki:
„Kwiecie Karmelu,
Pùodna Winnico,
Ozdobo niebios,
Matko – Dziewico
O, najwybrañsza!
Matko £agodna,
Czysta i wierna,
Dzieciom Karmelu
B¹dê miùosierna
O Gwiazdo Morza!”
Maryja w odpowiedzi na proœby swoich braci ukazaùa siê w nocy
z 15 na 16 lipca 1251 r. z Dzieci¹tkiem Jezus na rêkach, w otoczeniu
anioùów, ubrana w szaty karmelitañskie. Wskazuj¹c generaùowi Zakonu Szkaplerz powiedziaùa:
„Przyjmij, Najmilszy Synu, Szkaplerz Twojego Zakonu, jako
znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów;
kto w nim umrze nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
5
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ratunek w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowi¹zania.”
Od tego wydarzenia los karmelitów powoli zacz¹ù siê zmieniaã.
W ci¹gu kilku lat Zakon zostaù zatwierdzony, a Reguùa dostosowana
do stylu ¿ycia zakonów ¿ebrz¹cych. Szkaplerz zaœ, który do tej pory
sùu¿yù jako fartuch, chroni¹cy habit przed zabrudzeniem, staù siê dla
karmelitów znakiem opieki Najœwiêtszej Marii Panny, znakiem cudownej interwencji i ocalenia Zakonu przed rozwi¹zaniem, znakiem
przymierza i obietnicy zbawienia.1
Szkaplerz, na który wskazaùa Maryja, jest wùaœciwie czêœci¹ habitu. Stanowi¹ go dwa pùaty sukna, z wyciêciem na gùowê, siêgaj¹ce
do ziemi i okrywaj¹ce piersi i plecy zakonników. To wùaœnie tê
wierzchni¹ czêœã zakonnego stroju wybraùa Maryja jako znak swojej
szczególnej opieki.
Dziœ karmelitañski Szkaplerz, noszony równie¿ przez osoby
œwieckie, mo¿na spotkaã w uproszczonej formie dwóch kawaùków
materiaùu, poù¹czonych tasiemk¹, zastêpowanych tak¿e medalikiem
szkaplerznym.
„Kiedy po raz pierwszy usùyszaùam tê historiê o Szkaplerzu – pisze pewna katechetka2 – wydaùa mi siê ona pobo¿n¹ legend¹, a sam
Szkaplerz – dziwnym reliktem przeszùoœci. Nosiã dwa skrawki br¹zowego materiaùu na tasiemkach? To¿ to ani wygodne, ani estetyczne i takie... staromodne! Ta sprawa jednak coraz bardziej mnie intrygowaùa, zwùaszcza od czasu, gdy dowiedziaùam siê, ¿e papie¿ Jan
Paweù II karmelitañski Szkaplerz nosi. Podejrzewaùam, ¿e coœ jednak
w tym musi byã, i rzeczywiœcie... Do tego jednak, aby przyj¹ã Szkaplerz musiaùam dùugo dorastaã.

1

Szerzej, Zawada Marian OCD, Tren Królewskiej Szaty, Kraków 2000, s.17 - 24
Wszystkie œwiadectwa pochodz¹ od Czùonków Bractwa Szkaplerza Úwiêtego NMP
z Góry Karmel przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Przemyœlu lub od ich przyjacióù. Imiona i nazwiska znane Zespoùowi redaguj¹cemu ksi¹¿kê.
ÝDKwÚ-KW, 2
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Karmelitów bli¿ej nie znaùam, ale kiedyœ w ciê¿koœci ducha zawêdrowaùam do przyklasztornego koœcioùa. Tam, poleciwszy siê
opiece Matki Bo¿ej, doœwiadczyùam wielkiej ciszy i pokoju serca.
Zauwa¿yùam te¿ afisz informacyjny o pielgrzymce na Kalwariê, co
odczytaùam jako zaproszenie samej Najœwiêtszej Panienki i Jej odpowiedê na moje proœby.
Ta pielgrzymka staùa siê naprawdê dla mnie czasem bùogosùawionym i nast¹piùo po niej wiele pozytywnych zmian w moim ¿yciu. Zaczêùam tak¿e przychodziã na Karmel coraz czêœciej. Do Szkaplerza
jednak ci¹gle przekonana nie byùam i nic tu nie pomogùy ani pùomienne kazania, ani obietnice Matki Bo¿ej z nim zwi¹zane.
Kochaùam Maryjê i czciùam J¹ po swojemu, nosiùam medalik
Niepokalanej i ufaùam Bo¿emu Miùosierdziu, wiêc ¿adnych dodatkowych zabezpieczeñ na wypadek czyœãca nie zamierzaùam czyniã.
Zdarzyùo siê jednak, ¿e na wakacjach wyjechaùam z karmelitañsk¹ grup¹ mùodzie¿y na rekolekcje. Choã miaùam tam dobra okazjê,
by przyj¹ã Szkaplerz, nadal trwaùam w uporze. I wtedy... zgubiùam
swój medalik! Czuùam siê bardzo nieswojo, niepewnie.
To zdarzenie odczytaùam jako znak od Maryi, by w ten sposób
nie tylko oddaã siê Jej pod opiekê, ale tak¿e uzyskaã pomoc duchow¹ i wsparcie od rodziny karmelitañskiej, do której miaùam wejœã.
Tamta decyzja o przyjêciu Szkaplerza nie byùa caùkiem œwiadoma, byùa raczej gestem zagubionego dziecka rzucaj¹cego siê w
objêcia Matki. Nie rozumiaùam czym Szkaplerz naprawdê jest. Dopiero z czasem zaczêùam poznawaã jego tajemnicê i odkrywaã jego
moc.”
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza œwiêtego i
Matko nasza! Jak niegdyœ przez dar Szkaplerza œwiêtego ocaliùaœ swój umiùowany Zakon karmelitañski od rozbicia i
upadku, a nam wszystkim daùaœ znak szczególnej opieki, tak
dzisiaj stañ na drogach ludzkoœci odchodz¹cej od Boga, jako
znak pojednania i ratunku dla œwiata. B¹dê ocaleniem dla caùej ziemi, Koœcioùa i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz
cuda! Otrzyj ùzy cierpi¹cym, ochraniaj niewinnoœã dzieci,
broñ wiary œwiêtej w sercach mùodzie¿y, rodzinom naszym
uproœ pokój i miùoœã wzajemn¹! Naszej Ojczyênie bùogosùaw
od tronu Twej ùaski. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze
ojców naszych, byœmy Ciê mogli chwaliã teraz i w wiecznoœci. Amen.

ÝDKwÚ-KW, 2
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2. SZATA MARYI

Szkaplerz, to nie tylko pami¹tka cudów uczynionych przez Maryjê dla karmelitów, nie tylko znak zbawienia i ratunek w niebezpieczeñstwach. Szkaplerz to znak osoby Maryi i Jej opieki.
To wùaœnie dlatego Matka Bo¿a powiedziaùa o Szkaplerzu: „Kto
w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego”, bo kto umrze zù¹czony
z Ni¹, nie mo¿e trafiã do piekùa!
To wùaœnie dlatego przeùo¿eni w Karmelu bùogosùawi¹ braci
Szkaplerzem œwiêtym i ka¿dy z nich zdejmuj¹c Szkaplerz z habitu,
caùuje go z czci¹.
To dlatego kapùan bùogosùawi Szkaplerzem œwiêtym wiernych,
prosz¹cych Maryjê o ùaskê.
To wùaœnie z tego powodu pobo¿ne noszenie Szkaplerza œwiêtego, ucaùowanie go, bùogosùawienie nim i modlitwa z nim zwi¹zana
zostaùy obdarzone przez Koœcióù odpustem cz¹stkowym.
Szkaplerz, nazywany szat¹ Maryi i Jej pùaszczem, nawi¹zuje do
staro¿ytnej symboliki, zrozumiaùej dla wszystkich. Symbol pùaszcza
nale¿y do najstarszych symboli, jakie zna ludzkoœã. Wystêpowaù on
w prawie zwyczajowym i pisanym, w religii i folklorze. Byù znakiem
wùadzy (jako pùaszcz królewski), stanowiù te¿ niezbêdny atrybut i
wymowny znak w aktach adopcji i œlubu oraz ochrony œciganych
przez prawo.3
W Starym Testamencie pùaszcz byù symbolem dobrodziejstw,
opieki i troski oraz rodzicielskiej miùoœci. Widzimy, jak Bóg po
grzechu pierworodnym prarodziców sporz¹dziù dla nich odzienie ze
skór i przyodziaù ich (Rdz 3,27). Patriarcha Jakub, w dowód szczególnej ojcowskiej miùoœci, sporz¹dza dla swego syna Józefa szatê z
dùugimi rêkawami, a Jonatan obdarowuje Dawida swym pùaszczem
3

Por. Gêbarowicz Mieczysùaw, Mater Misericordiae, Pokrow, Pokrowa w sztuce i
legendzie Úrodkowo – Wschodniej Europy, PAN 1986, s. 80 - 96
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na znak przyjaêni (1 Sm 18,4). Prorok Eliasz, gdy odchodzi do nieba, pozostawia swój pùaszcz Elizeuszowi, przekazuj¹c mu w ten sposób moc Bo¿¹ i swojego ducha (2 Kr 2,14).4
Przyodzienie now¹ szat¹ w jêzyku biblijnym oznacza te¿ oczyszczenie z grzechów (Za 3,1- 4). Úwiêty Paweù zaœ opisuje duchow¹
szatê, jako zbrojê, w któr¹ ma siê przyoblec prawdziwy uczeñ Chrystusa (Ef 6,13- 17).
Bogata symbolika Szkaplerza, odwoùuj¹c siê do tych i podobnych
obrazów biblijnych, nawi¹zuje te¿ do licznych objawieñ Maryi i Jej
cudownych interwencji znanych z przekazów tradycji.
Do najstarszych przykùadów nale¿y opowieœã Grzegorza z Turs
(†594), o mùodym chùopcu ¿ydowskim, który za odstêpstwo od wùasnej religii zostaù wrzucony przez ojca do rozpalonego pieca. Przechrzta zostaù jednak cudownie ocalony za przyczyn¹ Matki Bo¿ej,
która osùoniùa go swoim pùaszczem.
Podobne przedstawienie Maryi w pùaszczu, bior¹cej w opiekê
tych, którzy wzywaj¹ Jej pomocy, spotykamy w opowiadaniu o
obronie Konstantynopola podczas napadu Awarów w 626 r.
Symbol Szaty Matki Bo¿ej rozpostartej nad wiernymi, dla wyra¿enia opieki, wystêpuje równie¿ w prawosùawiu. Spotykamy go w
ikonie Pokrow – „Welon Matki Bo¿ej,” namalowanej wg wizji Andrzeja Jurodiwego, która miaùa miejsce w koœciele w Blachernie w 2
poù. IX w.5
Nawi¹zuj¹c do staro¿ytnej, powszechnie znanej i zrozumiaùej
symboliki okrycia szat¹, Maryja poprzez Szkaplerz wyra¿a swoj¹
macierzyñsk¹ miùoœã, oznajmia, ¿e odt¹d nosz¹cy go staje siê Jej
wùasnoœci¹, staje siê kimœ drogim, staje siê szczególnie umiùowanym
Jej dzieckiem. W Szkaplerzu œw. bierze go Maryja pod swoj¹ opie4

Por. Obrzêd poœwiêcenia i naùo¿enia Szkaplerza Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel, Wydawnictwo Kurii Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 1998, s.7
5
Szerzej zobacz, Gêbarowicz.
ÝDKwÚ-KW, 2
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kê, przyodziewajac w duchow¹ zbrojê, dziêki której mo¿e skuteczniej walczyã ze zùem.
„W 1998 r. przyjêùam Szkaplerz na Karmelu w Przemyœlu. Zachêciùo mnie do tego œwiadectwo kapùana, który mówiù o wùasnym
doœwiadczeniu miùoœci i opieki Maryi.
Ja wychowaùam siê bez miùoœci - wspomina pewna mùoda mê¿atka – nie byùo miùoœci w moim domu rodzinnym. Ojciec mnie czêsto biù i zmuszaù do ciê¿kiej pracy. Nigdy nie miaù dla mnie dobrego
sùowa. Baùam siê go. Moje maù¿eñstwo te¿ nie byùo udane. Têskni¹c
wiêc za miùoœci¹, pragnêùam jej zaznaã od Maryi poprzez Szkaplerz.
Pierwsz¹ noc po przyjêciu Szkaplerza przespaùam, chyba pierwszy raz w ¿yciu, gùêbokim, spokojnym snem. Czuùam siê tak lekka i
tak bezpieczna, jak nigdy. Czuùam siê jakby otulona w ramionach
Matki, kochaj¹cej, dobrej matki, albo zamkniêta w jej ùonie. Caùa
byùam napeùniona niezwykùym ciepùem i pokojem. To uczucie byùo
mi dot¹d nieznane, bo od wielu lat cierpiaùam na nerwicê i zwi¹zan¹
z ni¹ bezsennoœã.
Maryja, która mnie wtedy mocno otuliùa swoj¹ miùoœci¹, powoli
te¿ zaczêùa porz¹dkowaã moje sprawy i uzdrawiaã mnie. Niedùugo
potem, podczas rekolekcji na Kalwarii, doœwiadczyùam przebaczenia
mojemu zmarùemu ojcu. Wraz z gor¹cymi ùzami otworzyùo siê moje
serce na niego i wypùyn¹ù caùy mój ¿al za brak miùoœci, który nosiùam
w sobie przez tyle lat. Póêniej, na kolejnej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego, nast¹piùo podobne uzdrowienie wspomnieñ i
uczuã do mojej mamy. Ogarniêta Bo¿¹ miùoœci¹ i wyzwolona od ¿alu, bólu i nienawiœci rozpùakaùam siê ze szczêœcia. Caùy œwiat zaczêùam spostrzegaã inaczej, w innych kolorach. Zaczêùam te¿ dawaã
mojej rodzinie ciepùo, którego sama doœwiadczyùam.”

Pieœñ do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
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Witaj Pani! My poddani do nóg padamy.
Serca swoje, trudy, znoje, Tobie skùadamy.
Pod Twój pùaszcz siê garniemy, miùoœã sw¹ Ci niesiemy.
Jak te dziatki do swej Matki, biegniem do Ciebie!
Tobie chwaùa, boœ nam daùa œwiêty Szkaplerz Twój.
By nas chroniù, od zùa broniù, gdy ze zùem toczym bój.
Szczere niesiem Ci dziêki, za dar hojny Twej rêki.
Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwaùa brzmi!
Od zw¹tpienia i strapienia chronisz swe dzieci,
Jako Matka, do ostatka wiarê w nich niecisz.
Byœmy Boga kochali, Jego wolê speùniali,
Sercem prawym, duchem ¿wawym Jemu sùu¿yli.
Wiêc Tej Pannie nieustannie skùadajmy dziêki,
Ýeœmy taki, znak nad znaki wziêli z Jej rêki.
Szkaplerza siê trzymajmy i Maryjê wzywajmy.
Z Jej opieki ¿yã na wieki z Bogiem bêdziemy!

ÝDKwÚ-KW, 2
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3. MOC SZKAPLERZA ÚWIÆTEGO

Generaù Zakonu, Ojciec Sylweriusz, w liœcie skierowanym do caùego Zakonu karmelitañskiego w 1950 roku, tak pisaù:
„Nieùatwo oszacowaã niezmierne dobrodziejstwa, jakie w ci¹gu
700 lat spùynêùy na czcicieli Szkaplerza z r¹k Najœwiêtszej Panny za
poœrednictwem tej ukochanej Szaty. Wierni sùudzy Bo¿y u¿ywali
Szkaplerza œwiêtego jako œrodka uœwiêcenia. Niezliczone osoby nosiùy go na piersiach jako tarczê przeciw niebezpieczeñstwom moralnym i materialnym, jakie nas spotykaj¹ na tym œwiecie. Wielu, odrzuciwszy œrodki zbawienia w chwili, gdy im zagra¿aùo wieczne potêpienie, na ùo¿u œmierci przyjmowaùo Szkaplerz i jednaùo siê z Bogiem. Milionom ¿oùnierzy Szkaplerz dodawaù otuchy, gdy przed bitw¹ uzbrajali siê w ten pancerz. Szkaplerz w niebezpieczeñstwach
¿ycia wlewaù w ich serca nadludzk¹ odwagê, dawaù pewnoœã zwyciêstwa, czyniù z nich ¿oùnierzy Chrystusa, bohaterów w walkach staczanych za Chrystusa i Jego Koœcióù.”
I nie ma w tym nic dziwnego, gdy¿ caùa moc tej królewskiej Szaty pùynie z osoby Maryi. Wierzymy przecie¿, ¿e Maryja zostaùa
wziêta do nieba i ukoronowana na Królow¹ Nieba i Ziemi. Jeœli wiêc
jest Królow¹, to znaczy, ¿e uczestniczy we wùadzy swojego Syna i
posiada moc, która pochodzi od Boga.
Maryja, jako Królowa, ma wiêc wùadzê nad niebem i ziemi¹, ma
moc uzdrawiania przez najœciœlejsze zjednoczenie z Bogiem. Ma
moc uwalniania od duchów nieczystych, nawracania i pocieszania. A
je¿eli „Bóg czyniù niezwykùe cuda przez rêce Pawùa, tak ¿e nawet
chusty i przepaski z jego ciaùa kùadziono na chorych, a choroby ustêpowaùy z nich i wychodziùy zùe duchy” (Dz 19, 11-12), to o ile¿ bardziej bêdzie czyniù cuda przez rêce Maryi i Jej Szatê - Szkaplerz
œwiêty.
13
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Oto historia, jak¹ opowiedziaùa s. Justyna, karmelitanka Dzieci¹tka Jezus: „W 1963 roku, w diecezji czêstochowskiej, siostry
Dzieci¹tka Jezus miaùy dom w Truskolasach. W Wielk¹ Sobotê wybuchù po¿ar i przenosiù siê gwaùtownie z miejsca na miejsce, od domu do domu. Niedaleko drewnianego koœcioùa znajdowaù siê klasztor sióstr. Ogieñ byù ju¿ w odlegùoœci trzech ulic od koœcioùa. Wówczas siostra Genowefa rzuciùa du¿y Szkaplerz œwiêty ze swojego habitu w póùtorametrow¹ przestrzeñ dziel¹c¹ pùon¹cy dom od domu,
który miaù siê zaraz zapaliã, mówi¹c: «Maryjo, ratuj!». Ogieñ powoli
wygasù i dalej siê ju¿ nie przeniósù, ku zdumieniu ludzi.”
Podobne zdarzenie miaùo miejsce w Gorzycach Przeworskich,
gdzie mieszkaùy siostry Dzieci¹tka Jezus. W 1960 roku wybuchù tam
po¿ar w tartaku. Miêdzy tartakiem a domem sióstr staù mùyn, który
ju¿ pùon¹ù. Przyszedù ksi¹dz, aby wynieœã z kaplicy sióstr Najœwiêtszy Sakrament, ale siostra przeùo¿ona nie pozwoliùa. Zawiesiùa tylko
Szkaplerz na wejœciu do domu i powiedziaùa: „Matka Bo¿a uchroni
dom i nic nie trzeba wynosiã”. Dom sióstr staù w odlegùoœci zaledwie
czterech metrów od pùon¹cego mùyna, a pozostaù nienaruszony przez
ogieñ. Nawet szyby nie popêkaùy od gor¹ca.
Przez te i podobna wydarzenia Maryja potwierdza, ¿e Szkaplerz
naprawdê jest znakiem Jej osoby, znakiem Jej opieki. A chocia¿ za
przyczyn¹ Królowej Szkaplerza œwiêtego mo¿emy spodziewaã siê
tak¿e cudów, jak w powy¿ej przytoczonych œwiadectwach, jednak
Maryja najczêœciej dziaùa cicho, bez rozgùosu, choã zawsze skutecznie. Najwiêkszym zaœ cudem, jaki czyni za poœrednictwem Swojej
Szaty, jest to, ¿e zapewnia zbawienie ka¿demu, kto pobo¿nie Szkaplerz nosi. Dzieje siê tak dlatego, ¿e za Jej przyczyn¹ Bóg zlewa na
nas ùaski potrzebne do zbawienia oraz pomaga unikn¹ã niebezpieczeñstw duszy i ciaùa.
Szkaplerz wiêc powinien staã siê nasz¹ codzienn¹ szat¹, w której
wraz z Maryj¹ modlimy siê i pracujemy, umartwiamy siê i walczymy
ze zùem. Powinniœmy zawsze pamiêtaã o tym, ¿e nosiã Szatê NajÝDKwÚ-KW, 2
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œwiêtszej Maryi Panny to wielka ùaska i pomoc na drodze do niebiañskiej ojczyzny. Przekonuje nas o tym nastêpuj¹ce œwiadectwo:
„W lipcu 1998 r. przyjêùam Szkaplerz podczas Nowenny przed Uroczystoœci¹ NMP z Góry Karmel i od tej pory moje ¿ycie duchowe
zaczêùo nabieraã nowego wymiaru. Bardzo wyraênie czuùam jak Maryja w szybkim tempie zbli¿a mnie do Boga. Jesieni¹ w naszej parafii byùo nawiedzenie cudownego obrazu Matki Bo¿ej. Po Mszy œw.
zamierzaùam zaraz wracaã do domu, ale w swojej duszy usùyszaùam
wyraêny gùos: «córko, zostañ!» No wiêc zostaùam... a¿ do Apelu Jasnogórskiego. Kilka tygodni póêniej w niedzielê, wychodz¹c z wieczornej Mszy œw. na Karmelu, usùyszaùam rozmowê, jak¹ prowadziùy jakieœ kobiety pod koœcioùem. Mówiùy z o¿ywieniem o spotkaniu,
które ma siê wùaœnie zaraz odbyã i... w ten sposób trafiùam do grupy
modlitewnej. Tam zaczêùam odkrywaã i doœwiadczaã Boga poprzez
modlitwê, Pismo œw. i sakramenty. Póêniej prze¿yùam Seminarium
Odnowy w Duchu Úwiêtym, a w 1999 r. wst¹piùam do nowo powstaùego Bractwa Szkaplerznego. Choã spotykam w ¿yciu nieraz
trudne sytuacje, jednak czujê bardzo wyraênie pomoc i dziaùanie
Matki Bo¿ej i Jej opiekê.”

15
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Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê Úwiêta Bo¿a Rodzicielko.
Naszymi proœbami racz nie gardziã w potrzebach naszych, ale
od wszelakich zùych przygód racz nas zawsze wybawiaã. Panno
chwalebna i bùogosùawiona, O Pani nasza, Orêdowniczko nasza, Poœredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj!

ÝDKwÚ-KW, 2
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4. ZNAK ODDANIA SIÆ MARYI

Szkaplerz, bêd¹c znakiem opieki Matki Bo¿ej i Jej miùoœci, czyni
nas szczególnie umiùowanymi Jej dzieãmi. „Najmilszym synem” nazwaùa Maryja œw. Szymona Stock. Tak zwraca siê te¿ do wszystkich,
których okrywa swoj¹ sukienk¹.
Przez tê Szatê Najœwiêtsza Panna bierze nas w opiekê, towarzyszy nam wœród ¿ycia ziemskiego i prowadzi do niebieskiej chwaùy.
Szkaplerz peùni wiêc tutaj rolê ù¹cznika i poœrednika. Poprzez niego
matka Bo¿a zbli¿a siê do nas, a my do Niej i do Jej Syna.
Decyzja przyjêcia Szkaplerza ù¹czy siê z decyzj¹ przyjêcia Matki
Chrystusa i uznania Jej za swoj¹ Matkê, oddania siê Jej i zawierzenia oraz nawi¹zania z Ni¹ szczególnej duchowej wiêzi.
Tê postawê dobrze ilustruje przykùad œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus. Kiedy umarùa jej mama, dziewczynka spontanicznie podbiegùa
do figurki Matki Bo¿ej i powiedziaùa: „Maryjo, teraz Ty bêdziesz
moj¹ Matk¹!” - i my uczyñmy podobnie.
Przyjmuj¹c Szkaplerz, a wraz z nim Maryjê jako swoj¹ Matkê,
trzeba wobec Niej przyj¹ã postawê dziecka. Polega ona na oddaniu
siê pod Jej opiekê, wzorowaniu na Jej ¿yciu swojego ¿ycia oraz naœladowaniu Jej cnót. Ten wybór opiera siê na naszej zgodzie: „Maryjo, chcê i pragnê, abyœ Ty odt¹d byùa moj¹ Matk¹, chcê byã Tobie
posùuszny, zale¿ny od Ciebie, nie robiã niczego bez Twojej wiedzy.
Chcê uczyã siê od Ciebie sùu¿yã Jezusowi i bliênim”. Jezus daù nam
Maryjê za Matkê - przyjmijmy ten dar wraz ze Szkaplerzem!
Maryjê powinniœmy przyj¹ã na wzór œw. Józefa, któremu anioù
powiedziaù, by nie baù siê wzi¹ã Jej do siebie (Mt 1,2). Trzeba uczyniã to tak, jak œw. Jan Apostoù, który uznaù Matkê Chrystusa nie tylko za swoj¹ Matkê, ale równie¿ przyj¹ù J¹ do siebie, czyli po prostu
przygarn¹ù J¹ i wprowadziù w swoje sprawy (J 19,27).6
6

Por. Zawada, s.122
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Wziêcie do siebie Maryi jest aktem nie tylko otwarcia siê na
Chrystusa – Jej Syna, ale równie¿ przyjêciem Ducha Úwiêtego, którym Najœwiêtsza Panna caùa jest napeùniona. To otwarcie siê na Ni¹
wi¹¿e siê równie¿ z przyzwoleniem na wolê Boga Ojca, który pragnie nas uczyniã podobnie jak Pokorn¹ Sùu¿ebnicê Pañsk¹ narzêdziami Swojej miùoœci. „Przez taki akt Maryja mo¿e ogarn¹ã ¿ycie
czùowieka, osadziã je w Sobie, aby czùowiek byù œwiêty w Jej obecnoœci (por Ef 1,4).”7
Decyzja przyjêcia Szkaplerza jest te¿ równoznaczna z decyzj¹
wejœcia w wiêzy braterstwa z Maryj¹. Staje siê Ona nasz¹ duchow¹
Siostr¹, od której chcemy siê uczyã ¿ycia w rodzinie Jezusa. Szkaplerz, bêd¹c znakiem braterstwa dla wszystkich odzianych t¹ œwiêt¹
Sukienk¹, czyni ich czùonkami wielkiej karmelitañskiej rodziny, która od niepamiêtnych czasów zwie siê „Braãmi Najœwiêtszej Maryi
Panny z Góry Karmel”. Do tej Rodziny nale¿¹ równie¿ Úwiêci, którzy wraz z Królow¹ nieba i ziemi orêduj¹ za swoimi braãmi t¹ sam¹
sukienk¹ Maryi odzianymi. Nale¿¹ do nich œw. Teresa od Jezusa, œw.
Jan od Krzy¿a, œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, œw. Rafaù Kalinowski i tylu, tylu innych karmelitów i karmelitanek.8
Szkaplerz, bêd¹c œwiadectwem oddania siê Maryi, przymierza z
Ni¹ i braterstwa, wyra¿a dokùadnie to samo, co hasùo w herbie papie¿a – Polaka : „Totus Tuus”– caùy Twój, Maryjo!
Ojciec Úwiêty Jan Paweù II w przesùaniu z okazji 750 – lecia
Szkaplerza pisze: „Szkaplerz staje siê znakiem «przymierza» i wzajemnej komunii pomiêdzy Maryj¹ i wiernymi: wyra¿a bowiem w
sposób konkretny dar, jaki na krzy¿u Jezus uczyniù Janowi, a przez
niego nam wszystkim ze swojej Matki, oraz przypomina o powierzeniu umiùowanego apostoùa i nas Tej, któr¹ ustanowiù nasz¹ matk¹
duchow¹”.

7

Tam¿e, s. 123
Por. O. Anzelm od œw. Andrzeja Corsini OCD, Szata Maryi, £ódê 2001, s. 11
ÝDKwÚ-KW, 2
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Do zawierzenia siê Maryi nie ka¿dy jest jednak zdolny w jednakowym stopniu. Pierwszy stopieñ polega na oddaniu siê Matce Bo¿ej pod opiekê. Szkaplerz staje siê wówczas znakiem pùaszcza Maryi, pod którym mo¿na siê schroniã w ka¿dej potrzebie. W tym znaku
przyjmujemy Maryjê za swoj¹ Opiekunkê. Wyznajemy tym samym
nasz¹ sùaboœã i wiarê, ¿e od Niej uzyskamy pomoc i wsparcie.9
Drugi stopieñ oddania – to oddanie siê na sùu¿bê. W tym znaku
przyjmujemy Maryjê do swojego ¿ycia ju¿ nie tylko jako Opiekunkê,
ale równie¿ jako swoj¹ Pani¹. Dajemy Jej mo¿noœã rozporz¹dzania
sob¹, swoimi talentami, czasem. Maryja zaœ obdarza nas coraz hojniej darami potrzebnymi do peùnienia naszej sùu¿by oraz w najrozmaitszy sposób okazuje swoj¹ matczyn¹ miùoœã i wdziêcznoœã.10
Trzeci stopieñ oddania – to oddanie caùkowite. Szkaplerz staje siê
znakiem Jej ¿ycia i Jej obecnoœci w nas. Oddaj¹c Maryi samych siebie i wszystko co nas stanowi, stopniowo nasze ¿ycie staje siê Jej
przebóstwionym ¿yciem. Ten rodzaj zawierzenia, który niezawodnie
prowadzi do œwiêtoœci, praktykowaù œw. Ludwik Grignion de Montfort, œw. Maksymilian Kolbe, kardynaù Stefan Wyszyñski i wielu,
wielu innych. Zd¹¿anie do Boga z Maryja i przez Maryjê jest wiêc
najpewniejszym i najskuteczniejszym œrodkiem osi¹gniêcia œwiêtoœci.11
Do zawierzenia siê Maryi i przyjêcia Jej jako swej Matki wezwany jest nie tylko ten, kto przyjmuje Szkaplerz, ale równie¿ ka¿dy
chrzeœcijanin, ka¿dy wierz¹cy w Chrystusa, szczególnie zaœ ka¿dy
Polak. Podczas milenijnych obchodów 3 maja 1966 r. naród nasz zostaù oddany Maryi w macierzyñsk¹ niewolê miùoœci. To powszechne
zawierzenie Polski w Úlubach Jasnogórskich obejmuje wszystkich i
ka¿dego z osobna. Dla ka¿dego te¿ pozostawiono tam miejsce na

9

Por. O. Benignus Józef Wanat OCD, Ewa Stolarczyk, Szkaplerz Znakiem oddania
siê Maryi, Czerna 1994, s. 17
10
Tam¿e, s. 18
11
Tam¿e, s. 18 - 19
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jego indywidualn¹ odpowiedê, któr¹ trzeba daã caùym swoim ¿yciem.
Matko Najœwiêtsza! Niepokalana Maryjo!
Tobie poœwiêcam ciaùo i duszê moj¹,
Wszystkie modlitwy i prace, radoœci i cierpienia,
Wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddajê siê Tobie w niewolê miùoœci.
Pozostawiam Ci zupeùn¹ swobodê posùugiwania siê mn¹
Dla zbawienia ludzi i ku pomocy Koœcioùowi œwiêtemu,
Którego jesteœ Matk¹.
Chcê odt¹d czyniã wszystko z Tob¹, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, ¿e wùasnymi siùami niczego nie dokonam,
Ty zaœ wszystko mo¿esz, co jest wol¹ Syna Twego
I zawsze zwyciê¿asz.
Spraw wiêc, o Wspomo¿ycielko Wiernych,
By moja rodzina, parafia i Ojczyzna
Byùy rzeczywistym królestwem Twego syna i Twoim. Amen.
Zawierzenie siê Maryi dotyczy caùego naszego ¿ycia, wszystkich
naszych spraw, wszystkich trosk i kùopotów, w które wprowadzamy
Matkê Zbawiciela. Tak jak nowo¿eñcy oddaj¹ siê czêsto staropolskim zwyczajem pod opiekê Maryi, a matki oczekuj¹ce na potomstwo oddaj¹ swoje nienarodzone jeszcze dziecko pod Jej opiekê, tak
samo i my powinniœmy J¹ wprowadziã w caù¹ historiê i codziennoœã
naszego rodzinnego, zawodowego i religijnego ¿ycia, tak jak to
uczyniùo mùode maù¿eñstwo w obliczu tragedii, która ich spotkaùa.
W 1961 roku, 5 maja, w maù¿eñstwie Zofii i Zenona przyszùo na
œwiat pierwsze dziecko - syn. Wielka radoœã i szczêœcie nie trwaùy
dùugo. Dziesiêã dni po porodzie dziecko zachorowaùo na pêcherzycê.
Ciaùko dziecka pokryùy pêkaj¹ce, ropiej¹ce pêcherze i groziùa mu
ÝDKwÚ-KW, 2
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œmierã. Lekarz zaùo¿yù na nó¿kach s¹czki, ale ropa nie schodziùa.
Zrobiono transfuzjê i na kilka tygodni nast¹piùa poprawa.
Matka dziecka, prosta i pobo¿na kobieta, dniem i noc¹ siedziaùa
w szpitalu i modliùa siê, przesuwaj¹c paciorki ró¿añca. Wùo¿yùa do
ùó¿eczka dziecka medalik szkaplerzny i powiedziaùa: „Maryjo, Twoje jest, ratuj je! Niech Ci sùu¿y w Twoim zakonie!”.
W tym samym czasie jej m¹¿ sprzedaù dwie krowy, po¿yczyù pieni¹dze i poszedù z nimi do ordynatora szpitala, by prosiã o pomoc i o
leki z zagranicy.
Ordynator nie chciaù przyj¹ã pieniêdzy, tylko powiedziaù: „Panie
Zenonie, niech pan zatrzyma te pieni¹dze, jeszcze siê panu przydadz¹. Ja zrobiùem wszystko, co mogùem. Tu ju¿ nie ma ¿adnej nadziei,
jeœli pan jest wierz¹cy, proszê siê modliã.”
Ojciec dziecka byù wówczas pierwszym sekretarzem miejscowej
organizacji partyjnej i od dwunastu lat byù „na bakier” z wiar¹. Teraz
poszedù do koœcioùa parafialnego i klêkn¹wszy przed oùtarzem, modliù siê, najdùu¿ej chyba w swoim ¿yciu, powtarzaj¹c wci¹¿ to samo:
„Bo¿e, mo¿e byã nawet ksiêdzem, byleby ¿yù.” Bóg daù odpowiedê
natychmiast.
Piêtnaœcie minut drogi dzieliùo koœcióù od szpitala i kiedy ojciec
chùopca wszedù na oddziaù, stan¹ù zaskoczony. Chùopczyk, który
przedtem byù siny i tak sùaby, ¿e nie jadù i nie krzyczaù, teraz spokojnie ssaù pierœ matki. Wtedy ojciec uwierzyù. Wiedziaù, ¿e Bóg go wysùuchaù.
Dziecko zdrowiaùo bùyskawicznie, jego organizm szybko oczyszczaù siê z ropy. Ordynator przychodziù co chwilê ogl¹daã dziecko i
powtarzaù: „To niemo¿liwe, to niemo¿liwe. To cud!”
Po trzech dniach dziecko wypisano ze szpitala, a ordynator po¿egnaù rodziców sùowami: „Proszê Pañstwa! To dziecko nie powinno
¿yã, a ¿yje. To cud! Dziêkujcie tylko Bogu.”
To dziecko ¿yje i sùu¿y do dziœ Bogu w Zakonie Najœwiêtszej
Maryi Panny. Maryja nie tylko udzieliùa ùaski uzdrowienie dziecka,
tak jak prosili rodzice, ale tak¿e wyprosiùa dla niego powoùanie ka21
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pùañskie oraz sprawiùa cud nawrócenia jego ojca. Matka dziecka w
tej tragicznej sytuacji, w jakiej siê znalazùa, postawiùa na Maryjê i
caùkowicie Jej zawierzyùa, a Ona nie zawiodùa. Taki jest nasz Bóg Bóg cudów. I taka jest nasza Matka, Matka Szkaplerzna!
Ka¿dy wiêc, kto pragnie oddaã swoje ¿ycie Maryi lub ponowiã to
oddanie, niech nie patrzy na swoj¹ grzesznoœã, ale na Jej dobroã,
miùoœã i niech zaniesie do Niej modlitwê:
O Bùogosùawiona Panno Niepokalana, ozdobo i œwiatùoœci
Góry Karmel! Ty, która patrzysz okiem szczególnej dobroci
na ka¿dego, co 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 takimi ùaskami i cnotami, aby
zawsze byùa miù¹ Twemu Boskiemu Synowi i Tobie.
Nie odstêpuj mnie nigdy w ¿yciu, pociesz mnie przy
œmierci swoj¹ najwdziêczniejsz¹ obecnoœci¹ i przedstaw mnie
Najœwiêtszej Trójcy jako dziecko swoje i sùugê Tobie oddanego, abym Ciê w niebie wiecznie chwaliù i wielbiù. Amen.
Modlitwa odmawiana przez œw. Rafaùa Kalinowskiego

ÝDKwÚ-KW, 2

22
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

SZKAPLERZ ÚWIÆTY – DAR NASZEJ MATKI

5. OBIETNICE I ZOBOWI¥ZANIA SZKAPLERZNE

Szkaplerz jest niezwykùym darem nie tylko dla karmelitów, ale i
dla caùego Koœcioùa z powodu trzech obietnic, które Maryja z nim
zwi¹zaùa.
Pierwsza obietnica dotyczy szczególnej opieki Matki Bo¿ej w
trudach i niebezpieczeñstwach ¿ycia ziemskiego: „Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i wiecznego
zobowi¹zania.”
Mieã zapewnione zbawienie to najwiêksza ùaska, jaka przywi¹zana jest do Szkaplerza. Otrzyma j¹ ten, kto bêdzie go pobo¿nie nosiù. Matka Najœwiêtsza obiecuje mu udzieliã wszelkich ùask, by przy
Jej pomocy dobrze ¿yù i unikaù grzechów, a jeœli w nie wpadnie, by
szybko siê podniósù i wróciù na drogê prawoœci i dobra.12
Ze znakiem Szkaplerza zwi¹zana jest obietnica szczêœliwej
œmierci i zachowania od wiecznego potêpienia: „Kto w nim umrze
nie dozna ognia piekielnego.”13
Trzecia obietnica nazywana „przywilejem sobotnim” dana zostaùa
3 marca 1322 r. papie¿owi Janowi XXII :„Ja, Matka, w pierwsz¹ sobotê po ich œmierci zst¹piê do czyœãca i ilu ich tam zastanê, wprowadzê na górê wiecznego zbawienia.”14
W tych trzech obietnicach Maryja zobowi¹zuje siê do staùej opieki i pomocy w ¿yciu ziemskim oraz po œmierci tym, którzy pobo¿nie
Szkaplerz bêd¹ nosiã.
Dla nosz¹cych te dwa pùatki sukna przeznaczone s¹ tak wielkie
obietnice, ¿e wielu pyta, jak to mo¿liwe, ¿e tak du¿o - za tak niewiele? Ýe umieraj¹c odzianym w Szkaplerz œw., mo¿na unikn¹ã potêpienia i czyœãca? A jednak jest to mo¿liwe! Dlaczego?
12

Por. O. Anzelm, s. 12 - 13
Por. Jerzy Zieliñski OCD, W znaku szkaplerza, Kraków 2000, s. 26
14
Tam¿e, s. 26 - 27
13
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Po pierwsze, dlatego, ¿e te dwa pùatki sukna w momencie poœwiêcenia i naùo¿enia przestaj¹ byã zwykùym suknem. Tak jak woda po
poœwiêceniu przestaje byã zwykù¹ wod¹, a staje siê aqua benedicta.
Po drugie, dlatego, ¿e 16 lipca 1251 sama Maryja objawiaj¹c siê
œwiêtemu Szymonowi, nadaùa nowe znaczenie tej zwyczajnej, prostej, wierzchniej szacie. Odt¹d jest to znak zbawienia i dar dla karmelitów.
Podobny obraz znajdujemy w Ksiêdze Rodzaju: „A oto jest znak
przymierza - mówi Bóg - które Ja zawieram z wami [...]. £uk mój
kùadê na obùoki, aby byù znakiem przymierza miêdzy Mn¹ i ziemi¹.”
(Rdz 9, 12-13)
Zauwa¿my, ¿e przed potopem te¿ byùa têcza na obùokach, ale dopiero po potopie Bóg nadaù jej nowe znaczenie. Odt¹d nie jest ona
tylko zjawiskiem rozszczepienia œwiatùa, ale znakiem przymierza
miedzy niebem i ziemi¹.
Podobnie jest ze Szkaplerzem. Do 1251 roku karmelici nosili
szkaplerz, ale byù on zwykù¹ szat¹ bez specjalnego znaczenia, ochraniaj¹c¹ habit przed zabrudzeniem. Po 16 lipca 1251 r. sama Maryja
nadaje mu nowe znaczenie i czyni go znakiem przymierza
i wiecznego zobowi¹zania wobec karmelitów i wszystkich, którzy go
bêd¹ pobo¿nie nosiã.
Po trzecie, Bóg uzale¿nia wieczne zbawienie od niewielkich
ludzkich czynów, gestów, dowodz¹cych, ¿e czùowiek pragnie Bo¿ego przebaczenia, pragnie Jego miùoœci i bliskoœci.
Je¿eli Bóg ocalenie od wê¿y o jadzie pal¹cym uzale¿niù jedynie
od spojrzenia na miedzianego wê¿a (por. Lb 21, 8 – 9), to czy¿ Maryja nie mogùa swoich wielkich ùask uzale¿niã od przyjêcia i pobo¿nego noszenia Szkaplerza?
Przypomnijmy sobie historiê Naamana, który byù chory na tr¹d.
Sùyszaù o cudach Elizeusza i przyjechaù do niego z darami a¿ z Syrii.
Wyobra¿aù sobie, ¿e Elizeusz uzdrowi go w sposób niezwykùy: wyci¹gnie rêkê nad chorym miejscem, wezwie Boga... A tymczasem
ÝDKwÚ-KW, 2
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prorok powiedziaù: „Idê, obmyj siê siedem razy w Jordanie!” (2 Krl
5, 10) Jak zareagowaù Naaman? Oburzony zapytaù: „Czy¿ rzeki Damaszku nie s¹ lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy¿ nie mogùem
siê w nich wyk¹paã i byã oczyszczonym?” (2 Krl 5, 12)
Zapomniaù, ¿e to nie czùowiek wybiera znaki i œrodki zbawienia!
Nie czùowiek, ale Bóg obiecuje i Bóg okreœla sposób otrzymania
obietnicy. Dopiero sùudzy Naamana powiedzieli: „Gdyby prorok kazaù ci speùniã coœ trudnego, czy byœ nie wykonaù? O ile¿ wiêc bardziej, jeœli ci powiedziaù: Obmyj siê, a bêdziesz czysty?” (2 Krl 5,
13) Uczyniù to i zostaù uzdrowiony!
Je¿eli Maryja obiecuje, to sùowa dotrzymuje! Przyjmij wiêc
Szkaplerz, a nosz¹c Go, staraj siê byã Jej wierny.
Aby dost¹piã speùnienia wielkich obietnic Najœwiêtszej Dziewicy
zwi¹zanych ze Szkaplerzem, potrzeba z naszej strony speùniã pewne
warunki. S¹ to zobowi¹zania, które podejmujemy, przyjmuj¹c Szkaplerz.
Pius XII w 700-n¹ rocznicê Szkaplerza pisaù: „Niech ci, którzy
przyodziewaj¹ siê w Szkaplerz, nie s¹dz¹, ¿e bêd¹ mogli osi¹gn¹ã
zbawienie w lenistwie i duchowej letnioœci. Niech pielêgnuj¹ ¿ycie
wewnêtrzne, speùniaj¹c uczynki umartwienia i pokuty (...) A szatê,
któr¹ w dzieñ i w nocy siê okrywaj¹, uwa¿aj¹ za symbol modlitwy.”
Ojciec Úwiêty Jan Paweù II pisze: „Znak Szkaplerza przywoùuje
dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najœwiêtszej
Maryi Panny, i to nie tylko na drodze ¿ycia, ale tak¿e w chwili przejœcia ku peùni wiecznej chwaùy, druga to œwiadomoœã, ¿e nabo¿eñstwo do Niej nie mo¿e ograniczaã siê tylko do modlitw i hoùdów
skùadanych Jej przy okreœlonych okazjach, ale powinny stanowiã
habit czyli nadawaã staùy kierunek chrzeœcijañskiemu postêpowaniu,
opartemu na modlitwie i ¿yciu wewnêtrznemu poprzez czêste przystêpowanie do sakramentów i konkretne uczynki miùosierne co do
ciaùa i co do duszy.”
Nie intencje wiêc, nie sùowa, nie deklaracje i uczucia, lecz ¿yciowa postawa decyduje o autentycznej czci i naszej pobo¿noœci.
25
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Odziewaj¹c siê Szkaplerzem œw. wyznajemy, ¿e pragniemy naœladowaã ¿ycie Dziewicy w czystoœci ciaùa i duszy, w modlitwie i w
umartwieniu, w codziennym pobo¿nym ¿yciu i gorliwym wypeùnianiu obowi¹zków stanu.
Aby osi¹gn¹ã œwiêtoœã ¿ycia, chrzeœcijanin powinien naœladowaã
przede wszystkim Chrystusa, jednak „naœladowanie Maryi Dziewicy
nie tyko nie odwodzi od wiernego kroczenia œladami Jezusa, ale - jak
stwierdza papie¿ Paweù VI - czyni je nawet ùatwiejszym” (SM cz. II).
Maryja bowiem jest dla nas najwspanialszym i najlepiej przystosowanym wzorem oddawania czci Bogu, jest pierwsz¹ i najdoskonalsz¹ uczennic¹ Chrystusa (por. SM cz. II).
Patrz¹c na Ni¹, mo¿emy siê uczyã, jak z pokor¹ i wielkodusznoœci¹ wypeùniaã swoje zadania, wùaœciwe naszemu stanowi ¿ycia i indywidualnemu powoùaniu oraz jak budowaã królestwo Bo¿e i osi¹gn¹ã zbawienie. Jest wiêc rzecz¹ bardzo sùuszn¹, aby dzieci stawaùy
siê podobne do swojej Matki, aby Jej zalety i cnoty odtwarzaùy w
swoim ¿yciu (por. SM cz. II).
Pod¹¿anie drog¹ œwiêtoœci wcale nie jest ùatwe i wùaœciwie o wùasnych siùach niemo¿liwe. Zawierzenie siê Najœwiêtszej Pannie w
znaku Szkaplerza i oddanie Jej swojego ¿ycia, otwiera przed nami
nowe mo¿liwoœci szybkiego kroczenia drog¹ zbawienia i osi¹gniêcia
peùni duchowego rozwoju. Przekonuje nas o tym wielki zastêp Úwiêtych Karmelu.

ÝDKwÚ-KW, 2

26
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

SZKAPLERZ ÚWIÆTY – DAR NASZEJ MATKI

Matko Boga, Królowo i ozdobo Karmelu!
Wejrzyj na nas, biednych grzeszników, którzy zaszczyceni
Twoj¹ sukienk¹, tulimy siê z ufnoœci¹ pod pùaszcz Twojej opieki.
Patrz, jak nêdzni jesteœmy. Ile wrogów duszy na zgubê czyha.
Jak ciê¿kie walki z pokusami staczaã musimy. Jak przy tym
wszystkim jesteœmy sùabi, œlepi, do zùego skùonni.
Zguba nieuchronna nam zagra¿a. Lecz Ty - ucieczko grzeszników, nadziejo upadùych - poœpiesz na ratunek i wejrzyj w pokusach.
Obroñ w niebezpieczeñstwach i szczêœliwie przeprowadê
przez ¿ycie. Zachowaj od zùego i okryj cnotami tych, których sukienk¹ Twoj¹ odziaã raczyùaœ.
Uproœ wytrwanie w dobrym i wprowadê do wiecznej chwaùy,
gdzie Boga chwaliã i Tobie przez caù¹ wiecznoœã dziêki nieustanne œpiewaã chcemy. Amen.
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6. WEZWANIE DO POKUTY

Szkaplerz, bêd¹c znakiem osoby Maryi, jest jednoczeœnie wyrazem wiary chrzeœcijañskiej. Nie zwalnia on nas bynajmniej z podejmowania wymagañ chrzeœcijañskiego ¿ycia. Nie mo¿emy wiêc liczyã na to, ¿e Maryja wszystko za nas zrobi i „zaùatwi” nam zbawienie.
Ojciec Úwiêty Jan Paweù II podczas pobytu na jednej z parafii
p.w. Matki Bo¿ej Szkaplerznej 5 stycznia 1989 r. powiedziaù: „Oto
Dziewica Karmelu, Matka Úwiêtego Szkaplerza mówi nam o swej
macierzyñskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze przyodzienie.
Przyodzienie w sensie duchowym, przyodzienie ùask¹ Boga i wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze biaùej.. „
Szkaplerz staje siê wiêc zobowi¹zaniem do nieustannego nawracania siê do Boga, do ¿ycia w bliskoœci z Nim, tak jak Maryja. Do
¿ycia w czystoœci i wiernoœci swoim chrzcielnym przyrzeczeniom:
wyrzeczeniu siê grzechu, aby ¿yã w wolnoœci dzieci Bo¿ych i wyrzeczeniu siê wszystkiego, co prowadzi do zùa, aby nas grzech nie opanowaù.
Nabo¿eñstwo szkaplerzne, jeœli jest powa¿nie praktykowane,
wymaga trudu wspóùpracy z T¹, której siê powierzamy. Maryja pragnie nam przez Szkaplerz œw. udzieliã Bo¿ej ùaski, ale nie mo¿e tego
uczyniã bez naszego trudu i wysiùku d¹¿enia do œwiêtoœci. Nosz¹c
Szkaplerz œw. i chc¹c osi¹gn¹ã zbawienie, nie mo¿emy pozostaã
bierni. Dobrze to ilustruje nastêpuj¹ce œwiadectwo:
„W naszym maù¿eñstwie od pocz¹tku nie liczyliœmy siê z Bogiem
prowadz¹c grzeszne wspóù¿ycie. Prosiùam mê¿a o zaniechanie tego,
o czym wiedziaùam, ¿e jest zùe, ale on siê nie zgodziù, a ja nie umiaùam byã doœã stanowcza. Baùam siê, ¿e odejdzie, ¿e bêdzie robiù
awantury, jak to siê ju¿ zdarzaùo, baùam siê mu sprzeciwiã. Gdy jedÝDKwÚ-KW, 2
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nak przyjêùam Szkaplerz uznaùam, ¿e tak dalej byã nie mo¿e. Nie
wiedziaùam jednak jak ten problem rozwi¹zaã, wiêc zwróciùam siê
do Maryi o pomoc, a Ona pomogùa mi siê wyzwoliã z lêku przed mê¿em. M¹¿, co prawda buntowaù siê i awanturowaù, ale widz¹c, ¿e w
ten sposób nic nie wskóra, zaakceptowaù moje warunki. Do dziœ stosujemy naturaln¹ metodê planowania poczêã, a nasze maù¿eñstwo na
tym wiele zyskaùo. Bardziej teraz jestem mê¿owi oddana i wzrósù
wzajemny szacunek miêdzy nami.” Tak pocz¹tek swojej szkaplerznej drogi wspomina mùoda mê¿atka, matka trojga dzieci.
Szkaplerzne wezwaniem do naœladowania Chrystusa i Jego Matki, wezwanie do nawrócenia i przemiany swojego ¿ycia ukazuje
równie¿ poni¿szy przykùad.
Pewien mê¿czyzna, którego kapùan przyjmowaù do Szkaplerza,
zatrzymaù go i powiedziaù: „Proszê ksiêdza, ja tu muszê jeszcze
przed ksiêdzem zùo¿yã Matce Bo¿ej œlubowanie, a ksi¹dz mi - o tu podpisze! I zùo¿yù œlubowanie na piœmie, ¿e odt¹d do ust nie weêmie
¿adnego alkoholu, ¿e jedn¹ dziesi¹t¹ swoich dochodów bêdzie dawaù
na ubogich, ¿e nie bêdzie ogl¹daù telewizji, a swój wolny czas poœwiêci dzieciom! Ksi¹dz podpisaù. Byùo to w 1994 roku. Od tamtej
pory ¿ycie rodziny tego mê¿czyzny odmieniùo siê zupeùnie. I to jest
prawdziwa pokuta!
Szkaplerz jest wiêc znakiem nawrócenia i pokuty, a jego br¹zowy
kolor mówi nam o koniecznoœci umartwienia i walki z grzechem.
Pokuta jest konieczna do zbawienia i do tego, aby wytrwaã w ùasce i
nie utraciã Boga. Ale jak j¹ czyniã?
Istot¹ pokuty, jak podaje Katechizm Koœcioùa Katolickiego, jest
radykalna przemiana caùego ¿ycia, powrót, nawrócenie siê do Boga
caùym sercem, zerwanie z grzechem, odwrócenie siê od zùa z odraz¹
do popeùnionych przez nas zùych czynów. Taka pokuta wewnêtrzna odnowa duchowa, która dokonuje siê przez zerwanie z grzechem i
nawrócenie siê do Boga, zawiera jednoczeœnie pragnienie i postanowienie zmiany ¿ycia. Towarzyszy jej zbawienny ból i smutek, który
29
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Ojcowie Koœcioùa nazywali smutkiem duszy i skruch¹ serca (por.
KKK 1431).
I dzisiaj aktualne s¹ sùowa Chrystusa: „Czas siê wypeùniù i bliskie
jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê!”(Mk
1,15). W jaki sposób ma wygl¹daã droga naszego nawrócenia i pokuty? Ukazuje nam to Jezus w przypowieœci o synu marnotrawnym
(£k 15, 11-24). Zafascynowany zùud¹ wolnoœci mùodszy syn opuszcza dom ojca. Nêdza, w której siê znalazù po roztrwonieniu maj¹tku i
gùêbokie upokorzenie, kiedy musiaù paœã œwinie, doprowadziùy go do
refleksji nad swoj¹ sytuacj¹ oraz do podjêcia decyzji powrotu. Skrucha i decyzja uznania winy staj¹ siê punktem przeùomowym w ¿yciu
tego czùowieka. Nastêpuje po nim radosne powitanie i wielkoduszne
przyjêcie zgotowane przez ojca. Piêkna suknia i pierœcieñ, którym
zostaù przez ojca obdarowany oraz uczta wydana na jego czeœã, s¹
symbolami nowego ¿ycia, czystego i godnego, peùnego radoœci, bêd¹cego udziaùem czùowieka, który powraca do Boga na ùono rodziny,
jak¹ jest Koœcióù (por. KKK 1439).
Jest to historia o ka¿dym z nas, która powtarza siê wielokrotnie.
Podczas chrztu œwiêtego zostaliœmy „obmyci, uœwiêceni i usprawiedliwieni w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 6,11). Nowe
narodzenie przez chrzest, dar Ducha Úwiêtego otrzymany w bierzmowaniu, Ciaùo i Krew Chrystusa dane nam na pokarm sprawiaj¹, ¿e
stajemy siê „œwiêci i nieskalani przed Jego obliczem „(Ef 1,4). To
nowe ¿ycie otrzymane w sakramentach œwiêtych nie wyeliminowaùo
jednak kruchoœci i sùaboœci natury ludzkiej ani jej skùonnoœci do
grzechu. Pozostaje ona w nas, byœmy podjêli z ni¹ walkê z pomoc¹
ùaski Bo¿ej (por KKK 1426). Dokonujemy tego szczególnie podczas
sakramentu nawrócenia i pokuty, czyli spowiedzi œw.
Pokuta, która jest nawróceniem – przemian¹ serca, uzewnêtrznia
siê w konkretnych czynach, praktykach pokutnych. Poza uczynkami
miùoœci bliêniego nale¿¹ do nich ró¿nego rodzaju ofiary i umartwienia. Praktyki te maj¹ charakter nie tylko ekspiacyjny, czyli wynagraÝDKwÚ-KW, 2
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dzaj¹cy Bogu za niewiernoœã Jego miùoœci, lecz równie¿ pomagaj¹ w
przywróceniu naruszonego przez grzech wewnêtrznego ùadu w czùowieku oraz w przezwyciê¿eniu jego sùaboœci duchowej.
Pokuta nie ogranicza siê do zadawania sobie umartwieñ. Praktykuje siê j¹ tak¿e przez wierne speùnianie obowi¹zków stanu np. maù¿eñskich lub rodzinnych, poù¹czonych czêsto z koniecznoœci¹ ofiary
i wyrzeczenia. Duchem pokuty mo¿na obj¹ã tak¿e choroby, ból i
cierpienie oraz stany niedostatku, który nas spotyka. Mo¿na z tego
wszystkiego uczyniã dzieùo pokuty, nadaj¹c cierpieniom wy¿sz¹,
nadprzyrodzon¹ wartoœã. Najpewniejsz¹ drog¹ pokuty, jak podaje
Katechizm Koœcioùa Katolickiego, jest „wziêcie ka¿dego dnia swojego krzy¿a i pójœcie za Chrystusem.” (KKK 1435).
•ródùem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia. Karmi ona i umacnia tych, którzy id¹ ze swoim krzy¿em
za Chrystusem, jest „Úrodkiem zaradczym uwalniaj¹cym nas od
grzechów powszednich i zachowuj¹cym od grzechów œmiertelnych”
(KKK 1436). Czytanie Pisma œwiêtego, odmawianie Liturgii Godzin, modlitwy „Ojcze nasz”, ka¿dy szczery akt kultu lub pobo¿noœci
o¿ywia w nas tak¿e ducha pokuty i nawrócenia oraz przyczynia siê
do przebaczenia grzechów (KKK 1437).
W Koœciele w ci¹gu roku liturgicznego wystêpuj¹ szczególne
okresy i dni pokuty. Okres Wielkiego Postu oraz ka¿dy pi¹tek s¹ w
Koœciele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Jest to czas szczególnie odpowiedni do ãwiczeñ duchowych, pielgrzymek, dobrowolnych wyrzeczeñ, braterskiego dzielenia siê z bliênimi poprzez dzieùa
charytatywne i misyjne (KKK 1438).
Pokuta dotyczy wiêc oczyszczenia z grzechów i polega na œwiadomej walce ze swymi sùaboœciami, aby nas nie opanowaùy. W tej
walce mo¿emy zawsze liczyã na pomoc naszej Matki.
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza!
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Daj¹c nam tê szlachetn¹ oznakê Twojej miùoœci – Szkaplerz
œwiêty, nie tylko chciaùaœ widzieã w nas swoje sùugi, ale zapragnêùaœ jeszcze przybraã nas za swoje córki i synów, i raczyùaœ
nas tak nazwaã. Bùagamy Ciê, wyjednaj nam u Jezusa tê ùaskê,
abyœmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoj¹
radoœci¹ i Twoj¹ chwaù¹! Wierzmy, ¿e dziêki Twojej pomocy
wyzwolimy siê ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie
podoba siê Chrystusowi Panu. Amen.

ÝDKwÚ-KW, 2
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7. WEZWANIE DO CZYSTOÚCI

Matka Bo¿a, ofiarowuj¹c Szkaplerz œw., zwi¹zaùa z nim pewne
przywileje. Aby ich dost¹piã, nale¿y wypeùniã warunki, które siê
wi¹¿¹ z nabo¿eñstwem szkaplerznym. Nale¿y do nich m.in. zachowanie czystoœci duszy i ciaùa, zgodnie ze swoim stanem.
Czystoœã duszy albo sumienia to unikanie grzechów, nawet powszednich. Nie chodzi tylko o samo unikanie zùa, ale o troszczenie
siê o dobro, o to, co lepsze, piêkniejsze, trwaùe i wieczne.
Przez czystoœã rozumie siê czêsto stan wolnoœci od grzechu. W
tym znaczeniu wystêpuje to sùowo w Biblii, gdy Dawid bùaga Boga o
przebaczenie i utworzenie „czystego serca” (Ps 51,12). Ten stan
„czystoœci” duszy czy serca oznacza wiêc mniej wiêcej to samo, co
œwiêtoœã, czyli stan ùaski uœwiêcaj¹cej.
Czystoœã jest wiêc stanem najbardziej zbli¿aj¹cym czùowieka do
Boga, co stwierdziù Chrystus w Kazaniu na Górze: „Bùogosùawieni
czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daã bêd¹” (Mt 5,8).
Czystoœã, bêd¹c cnot¹ moraln¹, jest darem i owocem dziaùania
Ducha Úwiêtego, który ka¿dego chrzeœcijanina uzdalnia do naœladowania czystoœci Chrystusa (por. KKK 2345). Ka¿dy wiêc, kto „przyoblekù siê w Chrystusa” (Ga 3,27) jest do niej wezwany.
Wszyscy ludzie powinni odznaczaã siê cnot¹ czystoœci stosownie
do stanu, w jakim ¿yj¹. Jedni, przyrzekaj¹c Bogu dziewictwo lub
œwiêty celibat, w ten sposób poœwiêcaj¹ siê niepodzielnym sercem
Bogu. Osoby zwi¹zane maù¿eñstwem s¹ wezwane do ¿ycia w czystoœci maù¿eñskiej, pozostali praktykuj¹ czystoœã we wstrzemiêêliwoœci
(por. KKK 2349).
Chrystus nauczaù, ¿e brak czystoœci zamyka drogê zbawienia:
„Czy¿ nie wiecie, ¿e niesprawiedliwi nie posi¹d¹ królestwa Bo¿ego?
Nie ùudêcie siê! Ani rozpustnicy, ani baùwochwalcy, ani cudzoùo¿33
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

nicy, ani rozwi¹êli, ani mê¿czyêni wspóù¿yj¹cy ze sob¹ (...) nie
odziedzicz¹ Królestwa Bo¿ego” (Kor 6,9-10).
Chrystus przestrzega szczególnie przed swobod¹ seksualn¹ w
maù¿eñstwie i poza nim sùowami: „Sùyszeliœcie, ¿e wam powiedziano; nie cudzoùó¿! A Ja wam powiadam: ka¿dy, kto po¿¹dliwie
patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim sercu dopuœciù z ni¹ cudzoùóstwa”
(Mt 5,27-28). „Powiedziano te¿: Jeœli kto chce oddaliã swoj¹ ¿onê,
niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: ka¿dy, kto oddala
swoj¹ ¿onê (...) nara¿a j¹ na cudzoùóstwo, a kto by oddalon¹ wzi¹ù za
¿onê, dopuszcza siê cudzoùóstwa” (Mt 5,31-32).
Nale¿ycie pojêta czystoœã, do której wzywa Chrystus, nie zagra¿a
bynajmniej spontanicznej miùoœci uczuciowej, nie stanowi hamulca
psychicznego, który jest êródùem kompleksów czy neuroz. Czystoœã
nie neguje ludzkiej cielesnoœci, pùciowoœci, nie niszczy tak¿e uczucia miùoœci, przeciwnie – ubogaca je i uszlachetnia.
Czystoœã pozwala dostrzec w popêdzie seksualnym potencjaù
twórczy, dar Boga, który nale¿y przyj¹ã z odpowiedzialnoœci¹.
Wzbogaca ona czùowieka, stoi na stra¿y jego godnoœci i duchowej
wolnoœci. Zapewnia panowanie nad sob¹ i swobodê decydowania o
sobie. Daje mo¿liwoœã peùnego posiadania siebie i wùadania sob¹.
Przygotowuje wiêc w sposób wùaœciwy do maù¿eñstwa, do peùnego
daru swojej osoby w miùoœci. Dopiero wtedy, gdy w peùni wùada siê
sob¹, mo¿na oddaã siê drugiej osobie w miùoœci.15
Czystoœã jest wrogiem po¿¹dania, bêd¹cego namiastk¹ rzeczywistej miùoœci. Chroni ona przed zniewoleniem, jakie zagra¿a czùowiekowi ze strony po¿¹dania seksualnego oraz emocjonalnego zaanga¿owania o charakterze erotycznym. Przeciwstawia siê egoistycznej
¿¹dzy u¿ycia seksualnego, a ka¿e siê liczyã z drug¹ osob¹. Czystoœã
sprzyja wiêc miùoœci, umo¿liwia j¹, chroni i umacnia, nadaje jej wùaœciwe, godne i w peùni ludzkie wymiary.16
15
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Przyjmuj¹c Szkaplerz, podejmujemy zobowi¹zanie stawania siê z
dnia na dzieñ coraz bardziej czystymi. Úlubujemy walczyã - na ile
nas staã - o zachowanie czystoœci wedùug stanu po to, by móc ogl¹daã Boga.
Jesteœmy sùabi, grzeszni i czêsto upadamy. Wùaœnie dlatego œlubujemy i zobowi¹zujemy siê zachowywaã czystoœã wedùug stanu, by
mieã siùê do walki o to, co nas przerasta. Maryja zaœ w swoim szkaplerznym przymierzu zobowi¹zuje siê ratowaã od niebezpieczeñstwa
nasze ciaùa, serca i dusze, ilekroã bêdziemy wzywaã Jej pomocy.
Zachowanie czystoœci w naszych czasach jest spraw¹ trudn¹, a w
opinii wielu osób nawet niemo¿liw¹. Nie mo¿emy jednak zapominaã
o tym, ¿e z Maryj¹ – Matk¹ Syna Bo¿ego wszystko jest mo¿liwe.
Potwierdza to œwiadectwo mùodej dziewczyny:
„W 1995 r. przyjêùam Szkaplerz na rekolekcjach i wówczas zùo¿yùam przyrzeczenie zachowanie czystoœci przedmaù¿eñskiej. Moja
deklaracja, podobnie jak innych mùodych ludzi, zostaùa zùo¿ona na
oùtarzu podczas sprawowania Najœwiêtszej Ofiary. Wierzê, ¿e Maryja z radoœci¹ przyjêùa wtedy nasze mùodzieñcze dusze i ciaùa, aby
chroniã je od zùego, a Jezus pobùogosùawiù ten szczególny dar zùo¿ony dla Jego Matki.
Do podjêcia takiej decyzji skùoniùo mnie pewne wydarzenie. Bêd¹c z grup¹ rekolekcyjn¹ na wycieczce w górach sùuchaliœmy konferencji o Matce Bo¿ej Szkaplerznej i Jej wezwaniu do ¿ycia w czystoœci. Wielu turystów przygl¹daùo siê nam i przysùuchiwaùo z zaciekawieniem. Po skoñczonej nauce, gdy wybieraliœmy siê do dalszej drogi, podszedù do nas mùody chùopak. Byù bardzo wzruszony i chciaù
zaraz na rêce kapùana zùo¿yã przyrzeczenie zachowania czystoœci
przedmaù¿eñskiej, poniewa¿ pragn¹ù doœwiadczyã opieki i pomocy
Matki Najœwiêtszej w tej trudnej dziedzinie ¿ycia. Wierzê, ¿e to Maryja przyprowadziùa go na to miejsce i poruszyùa jego serce, aby nie
tylko sam doœwiadczyù ùaski, ale staù siê dla nas jej znakiem.
Bardzo byliœmy podbudowani postaw¹ tego chùopaka. On dodaù
nam odwagi do podjêcia podobnego kroku, by ofiarowaã siê w czy35
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stoœci Maryi. Myœlê, ¿e tego, co uczyniùam wtedy, nigdy nie bêdê
¿aùowaã. Pocz¹tkowo miaùam pewne w¹tpliwoœci, czy uda mi siê
dotrzymaã przyrzeczenia. Dziœ jednak, po szeœciu latach mogê powiedzieã, ¿e jeœli udaje mi siê trwaã w czystoœci, to dziêki Maryi,
dziêki tamtemu œlubowaniu. Od czasu przyjêcia Szkaplerza i zùo¿enia œlubowania wci¹¿ czujê i doœwiadczam pomocy Matki Bo¿ej i
Jej szczególnej opieki."
Szkaplerz – znak chrzeœcijañskiej wiary i znak Maryi, nie jest
jednak chroni¹cym nas magicznym talizmanem, nie jest automatycznym gwarantem zachowania czystoœci.
Je¿eli przez przyjêcie Szkaplerza Maryja obiecuje nas wspomagaã w walce o czystoœã, to tylko wtedy, gdy bêdziemy wzywaã Jej
pomocy i przeciwstawiaã siê myœlom, po¿¹daniom i nieczystym pragnieniom.
Wielu mùodych chùopców i dziewcz¹t, przyjmuj¹c Szkaplerz,
skùada œlubowanie dochowania wstrzemiêêliwoœci seksualnej przed
maù¿eñstwem. Dlaczego œlubuj¹? Dlatego, ¿e znaj¹ swoj¹ sùaboœã,
wiedz¹ jak ùatwo zniszczyã miùoœã, wiedz¹, ¿e je¿eli nie bêd¹ stawiaã sobie granic, poddadz¹ siê grzechowi. Úlubuj¹ nie dlatego, ¿e
nie upadn¹, ale dlatego, ¿e œlub jest dla nich obron¹ i pomoc¹. Oddaj¹c siê Najœwiêtszej Dziewicy otrzymuj¹ od Niej moc i ùaskê w walce o czystoœã duszy i ciaùa.
Aby osi¹gn¹ã dyscyplinê wewnêtrzn¹, umo¿liwiaj¹c¹ kierowanie
swym postêpowaniem w dziedzinie seksualnej, nale¿y zachowaã
czujnoœã zmysùów, przeciwstawiaã siê pokusom, panowaã nad wyobraêni¹, przezwyciê¿aã sùaboœci. S¹ to dziaùania zmierzaj¹ce nie do
tùumienia popêdu, ale do powœci¹gania go i do poddania go pod kontrolê rozumu i woli. Broni¹ one czùowieka przed bezùadem i anarchi¹
zmysùów, staj¹ siê te¿ êródùem twórczej energii, umo¿liwiaj¹cej
prawidùowy rozwój osobowoœci.17
17
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Ascetyka chrzeœcijañska podaje, na podstawie wielowiekowego
doœwiadczenia, wiele praktycznych wskazówek, dotycz¹cych osi¹gniêcia wstrzemiêêliwoœci seksualnej. Najwa¿niejsze z nich to te,
które mówi¹ o czujnoœci wobec zewnêtrznych i wewnêtrznych podniet (rodz¹cych siê z wyobraêni), oraz o unikaniu wszystkiego, co
budzi podniecenie i zachêca do prze¿yã seksualnych.
Aby dotrzymaã œlubowanej czystoœci, trzeba wiêc walczyã,
zwùaszcza z myœlami i po¿¹daniami, stosuj¹c pewne zasady: nie podtrzymywaã w sobie myœli i po¿¹dañ, które same z siebie siê budz¹ i
przychodz¹. Nie rozbudzaã takich myœli i po¿¹dañ. Nie speùniaã ich
czynem, nie iœã za nimi. Nie wchodziã w sytuacje (towarzystwo), w
których wiemy, ¿e nie wytrzymamy i popeùnimy grzech. Czasem potrzebny jest post cielesny, modlitwa i trochê samotnoœci.
W porz¹dkowaniu sfery seksualnej wspomaga nas wrodzony dar
wstydliwoœci. Polega on na d¹¿eniu do ukrycia przed innymi tego, co
ma zwi¹zek z pùciowoœci¹. Wstyd rodzi siê w czùowieku spontanicznie, nie pozwala on na ujawnienie lub demonstrowanie spraw intymnych. Jest reakcj¹ obronn¹, stoj¹c¹ na stra¿y godnoœci ludzkiej,
sprzyjaj¹c¹ prawdziwej miùoœci.18 Jednak powa¿nym zagro¿eniem
dla poczucia wstydu w œwiecie wspóùczesnym, a wiêc i dla czystoœci, jest literatura, film i czasopisma, zmysùowy taniec i prymitywna
piosenka erotyczna propaguj¹ce swobodê obyczajów, rozwi¹zùoœã,
erotyzm i pornografiê. Warto wiêc dobrze siê zastanowiã, jakie programy telewizyjne ogl¹daã, jakie czasopisma czytaã, jakiej muzyki
sùuchaã.
Pamiêtajmy, ¿e najskuteczniejszym sposobem walki z pokusami,
jest unikanie ich. Pamiêtajmy te¿, ¿e w naszym duchowym zmaganiu
o czystoœã i wstrzemiêêliwoœã zawsze mo¿emy liczyã na pomoc
Matki Bo¿ej, w Niej szukaã oparcia i obrony w pokusach.
Niech grzech nie króluje w naszym œmiertelnym ciele, poddaj¹c
nas swoim po¿¹dliwoœciom! „Czy¿ nie wiecie, ¿e jeœli oddajecie sa18
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mych siebie jako niewolników pod posùuszeñstwo, jesteœcie niewolnikami tego, komu dajecie posùuch: b¹dê niewolnikami grzechu, co
wiedzie ku œmierci, b¹dê posùuszeñstwa, co wiedzie do sprawiedliwoœci” (Rz 6,12-17). Proœmy wiêc Maryjê o to, aby przywróciùa nam
czystoœã serca, umocniùa w walce, ratowaùa w niebezpieczeñstwach
i pomogùa dochowaã wiernoœci Bogu.
Gwiazdo Zaranna, œliczna Jutrzenko
Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczêta,
Módl siê za nami Królowo Úwiêta!
Ty jesteœ gwiazd¹ ¿ycia naszego,
W ciemnoœciach œwiecisz,
Chronisz nas od zùego.
Odpêdê szatana, pokus nawaùy,
By serca nasze w cnocie wytrwaùy.

ÝDKwÚ-KW, 2
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8. WEZWANIE DO MODLITWY

Je¿eli chcemy doœwiadczyã ùaski i opieki Maryi oraz przymierza
z Ni¹, konieczna jest modlitwa. To wùaœnie ona zapewnia nam opiekê Najœwiêtszej Dziewicy i ù¹czy nas z Zakonem karmelitañskim. To
wùaœnie dziêki niej otrzymujemy potrzebne ùaski i osi¹gniemy zbawienie.
Sam Chrystus zachêca nas do modlitwy sùowem i wùasnym przykùadem. Widzimy Go modl¹cego siê m.in. przed rozpoczêciem publicznej dziaùalnoœci, przed powoùaniem uczniów, podczas cudownego rozmno¿enia chleba, w czasie przemienienia na górze, podczas
uzdrowienia gùuchoniemego i wskrzeszenia £azarza. Codzienna
dziaùalnoœã Chrystusa poù¹czona byùa œciœle z modlitw¹ i z niej wypùywaùa. Ewangelie ukazuj¹ wielokrotnie naszego Zbawiciela udaj¹cego siê na miejsce odosobnione, aby siê modliã. Jezus wychodziù
nad ranem, póênym wieczorem, a czêsto spêdzaù nawet caù¹ noc na
rozmowie z Ojcem. Wiemy, ¿e Chrystus uczestniczyù te¿ w modlitwie publicznej w synagodze, dok¹d udawaù siê w sobotê „zgodnie
ze swoim zwyczajem” (£k 4,16), oraz w œwi¹tyni, któr¹ nazywaù domem modlitwy. Odmawiaù równie¿ codzienne psalmy, jak to czynili
pobo¿ni Izraelici i a¿ do koñca swojego ¿ycia – podczas Ostatniej
Wieczerzy , w trwodze konania i na Krzy¿u – ukazuje nam Jezus
modlitwê jako moc, która ù¹czy Go z Ojcem i o¿ywia caù¹ zbawcz¹
dziaùalnoœã.19 To co czyniù Chrystus, poleciù równie¿ nam czyniã.
Mówiù przecie¿: „Módlcie siê, proœcie w Imiê moje” (por. J 14,13n;
£k 22,40.46).
Apostoùowie w swoich listach oraz wùasnym przykùadem wzywaj¹ tak¿e do modlitwy zanoszonej w Duchu Úwiêtym, przez Chrystusa do Ojca, podkreœlaj¹c jej wartoœã i koniecznoœã dla uœwiêcenia
czùowieka. Tak¹ ustawiczn¹ modlitw¹, która rozci¹ga siê na po19
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szczególne pory dnia, by uœwiêciã nas i wielbiã Boga, jest Liturgia
godzin. Jest to gùos caùego Koœcioùa, skierowany do Boga Ojca
„przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” którego dopeùnieniem i szczytem jest Eucharystia.
Karmelici i Karmelitanki Bose, wù¹czaj¹c siê do modlitewnego
chóru caùego Koœcioùa, jednocz¹ siê zarazem z wszystkimi odzianymi Szkaplerzem w modlitwie ró¿añcowej. Jest to modlitwa, któr¹
pobo¿noœã œredniowieczna na Zachodzie wprowadziùa jako formê
zastêpcz¹ Liturgii Godzin, a Koœcióù i dzisiaj zaleca wiernym do odmawiania ze wzglêdu na niezwykùe jej walory. Modl¹c siê w komunii z Dziewic¹ Maryj¹, wraz z Ni¹ uwielbiamy Boga za wielkie rzeczy, które uczyniù dla Niej oraz przedstawiamy Bogu wraz z Ni¹
swoje proœby i bùagania (por. KKK 2682).
Ojciec Arnold Bostiusz, zachêcaj¹c swoich wspóùbraci do bliskiego i czêstego kontaktu z Matk¹ Bo¿¹, pisaù: „Uczcij J¹ poselstwem Trójcy Úwiêtej czêsto i ¿arliwie powtarzaj¹c: Zdrowaœ Maryjo..., a bêdzie to jakbyœ uœciskaù swoj¹ Matkê... Peùna miùoœci pamiêã o Niej niechaj ci towarzyszy we dnie i w nocy, podczas twoich
ãwiczeñ, twoich prac i rozmów, poœród twoich radoœci, w twoich
smutkach i twoim spoczynku. Niech Ona zajmuje pierwsze miejsce
w twojej pamiêci.”
Podobn¹ myœl wyraziùa wspóùczesna poetka – Zofia Bohdanowiczowa w swoim wierszu:
„Nie mogê Ci kwiatów posùaã
Na dzieñ Twojego œwiêta,
Niepokalana i Wniebowziêta.
Nie mogê Ci wysùaã listu serdecznego,
Ani depesz¹ daã znaã,
Ýe pamiêtam, ¿e myœlê dnia ka¿dego,
Ýe przy Tobie chcê trwaã.
Ale mogê odmówiã ró¿aniec,
ÝDKwÚ-KW, 2
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A to jest bukiet ró¿,
Który mo¿e wrêczyã Ci posùaniec
Mój Anioù Stró¿.
Ale mogê zmówiã ró¿aniec,
A to jest list pisany maczkiem
Z pocaùunkiem na krzy¿yku
Jak z pocztowym znaczkiem.
List, w którym wszystko opisujê Ci,
Do ostatniego ziarnka,
Do ostatniej kropki nad i.
Tùoczcie siê paciorki ró¿añca.
Sypcie siê ziarnem zùocistym.
U stóp Jej wijcie siê wdziêcznie
Sznurami pereù najczystszych!
Kùaniajcie siê œlicznie zdrowaœki
Naszej Niebieskiej Pani.
Maùemu Jej Dzieci¹tku
Ró¿owymi zakwitajcie ró¿ami.”
Do codziennego odmawiania Ró¿añca zachêca nas sama Najœwiêtsza Panna, objawiaj¹c siê dzieciom w Fatimie jako Królowa
Ró¿añca Úwiêtego. Na tê modlitwê zwracali wielokrotnie uwagê papie¿e, m.in. Pius XII – nazywaj¹c j¹ jedynym ratunkiem dla œwiata.
Paweù VI oraz Jan Paweù II, wypowiadaj¹c siê wielokrotnie na ten
temat, oprócz rozwa¿añ na temat tej modlitwy, dali wiernym piêkne
œwiadectwo wùasnego ¿ycia duchowego z Maryj¹.
Ojciec Úwiêty Jan Paweù II w pierwszym przemówieniu po wyborze na papie¿a 29 X 1978 r. daù nastêpuj¹ce œwiadectwo: ”Ró¿aniec
jest moj¹ codzienn¹ modlitw¹ i muszê powiedzieã, ¿e jest modlitw¹
cudown¹, cudown¹ w swej prostocie i gùêbi (...)”. Kilka lat póêniej,
podczas audiencji dla Polaków, znów powraca do tego tematu: „Ró¿aniec jest modlitw¹ do Niej, do Maryi, i jest nasz¹ modlitw¹, któr¹
odmawiamy z Maryj¹” (28 X 1981). Podczas przemówienia wygùo41
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szonego przed modlitw¹ Anioù Pañski powiedziaù: „Maryja modli siê
za nas – i modli siê z nami. Po macierzyñsku przewodniczy naszej
modlitwie. Gromadzi na caùym okrêgu ziemskim rozlegùe zastêpy
miùoœników pozdrowienia anielskiego, którzy z Ni¹ razem rozwa¿aj¹
tajemnicê odkupienia œwiata na ró¿añcu”20. Odmawiaã Ró¿aniec to
znaczy udaã siê do szkoùy Maryi i uczyã siê od Niej, Matki (...)
Chrystusa, jak ¿yã z wymaganiami wiary chrzeœcijañskiej.(...) Przy
odmawianiu Ró¿añca nie chodzi o powtarzanie formuùek, lecz raczej
o nawi¹zanie (...) dialogu z Maryj¹, o okazanie Jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed Ni¹ serca” (2 X 1988). Podczas pierwszej audiencji po zamachu 7 X 1981 r. Ojciec Úwiêty powiedziaù:”
Modlitwa ró¿añcowa jest modlitw¹ wdziêcznoœci, miùoœci i ufnej
proœby (...). Do tej modlitwy ró¿añcowej zachêcam i zapraszam.
Odmawiajcie Ró¿aniec!”.
Papie¿ Paweù VI, w swojej adhortacji poœwiêconej zagadnieniom
kultu Matki Bo¿ej powiedziaù: „Ludziom dzisiejszym, którzy nierzadko mêcz¹ siê pomiêdzy trwog¹ i nadziej¹, którzy zniechêcaj¹ siê
wskutek œwiadomoœci swej maùoœci i których opanowuj¹ niekoñcz¹ce siê pragnienia, którzy prze¿ywaj¹ zamêt ducha, rozdarcie serca
i niepewnoœã (...), którzy udrêczeni samotnoœci¹, gor¹co pragn¹
wspólnoty z innymi (...), tym ludziom, powiadamy, ¿e Najœwiêtsza
Maryja Panna, czy siê J¹ rozwa¿a w kolejach Jej ziemskiego ¿ycia,
czy te¿ niebiañskiej szczêœliwoœci, jakiej ju¿ za¿ywa w pañstwie Bo¿ym, ofiarowuje pogodn¹ wizjê i ma sùowa zdatne do umocnienia
serc...” (MC 57). A Jan Paweù II dopowiada: „Odmawiaj¹c Ró¿aniec, rozmawiamy z Maryj¹, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze
troski i smutki, radoœci i nadzieje” (Ludêmierz, 7 VI 1997).
Kierowca TIR-a z Przemyœla na pytanie kapùana: „Czy modli siê
pan rano i wieczorem?” Odpowiedziaù: „Nie. Nie mam czasu. Jestem
œpioch.” „To kiedy siê pan modli? - zapytaù ksi¹dz. A on na to: „Sta20
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le, bo widzi ksi¹dz, jak o siódmej rano ruszam w trasê, to budzê siê
za piêã minut siódma i nie mam czasu zmówiã pacierza. Ale jak siadam za kóùko, to zaraz zaczynam swoje litanie: ¿eby mi siê nic w
drodze nie urwaùo, ¿eby mnie ktoœ nie r¹bn¹ù itd. Odmawiam wiêc
na tê intencjê Zdrowaœ Mario, ile siê da. Liczyã nie mogê, bo to
zajmuje uwagê. Wyobra¿am sobie, ¿e Matka Bo¿a siedzi obok mnie,
a ja sobie z Ni¹ tak gadam, od postoju do postoju. No i jak z TIR-a
wysiadam, to mi siê tak powtarzaj¹ te Zdrowaœki, ¿e kiedyœ w CPNie do kierownika powiedziaùem: „Hej! Panie! Zdrowaœ Mario... A¿
go zatkaùo!”
To jest wùaœnie ustawiczna modlitwa maryjna! Chroni myœli,
oczyszcza uczucia, daje pokój serca i siùê ducha, usuwa lêk
i napeùnia sùodycz¹. Daje jasnoœã umysùu i wytrzymaùoœã
w niepowodzeniach. Dziêki niej otrzymujemy bùogosùawieñstwo.
Ona te¿ sprawia, ¿e stajemy siê prawdziwie braãmi i siostrami Najœwiêtszej Marii Panny z Góry Karmel. Nie wymaga wiedzy, ale prostoty i wiary dziecka. Bo tylko dzieci Boga doœwiadczaj¹ cudów modlitwy, tak jak w opisanej poni¿ej historii.
Waldek po urodzeniu poddany byù operacji obu nóg. Nie mógù
normalnie chodziã. Po piêciu latach przeprowadzono drug¹ operacjê,
ale stan siê pogorszyù. Po trzech miesi¹cach mógù tylko staã o wùasnych siùach. Nie mógù podnieœã nóg i tylko nimi szuraù.
Obok, w miasteczku, mieszkaùy siostry zakonne. Od nich Waldek
dostaù obrazek Matki Boskiej Jasnogórskiej. Chùopiec tak byù przejêty opowieœci¹ o cudach, jakie Maryja czyni, ¿e pewnego razu
zwróciù siê do swojej mamy: „Mamo, jedê ze mn¹ do Czêstochowy.
Ta dobra Matka Boska, co ma rysy na twarzy, Ona da mi zdrowie i
bêdê chodziù tak jak inne dzieci.” Mama ze ùzami w oczach obiecaùa,
¿e pojad¹ i zaplanowali razem z mê¿em wyjazd na 2 listopada.
Nadszedù dzieñ 1 listopada - Wszystkich Úwiêtych. Pojechali na
cmentarz, tam szeœcioletniego Waldka musiaùa nosiã na rêkach s¹siadka. Gdy wracali, chùopiec dostaù torsji, okazaùo siê, ¿e nie mo¿e
jeêdziã samochodem. Planowany na nastêpny dzieñ wyjazd, zostaù
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odùo¿ony. Niepocieszony Waldek caùy dzieñ siedziaù zamkniêty w
swoim pokoiku przed obrazkiem Matki Bo¿ej Jasnogórskiej. Tego
dnia kilka razy zwracaù siê do swojej mamy: „Mamo, ta dobra Matka
Boska da mi zdrowie, prawda?” Matka jak mogùa, tak pocieszaùa
dziecko zapewniaj¹c, ¿e gdy tylko poczuje siê lepiej, to na pewno
pojad¹ do Czêstochowy. Wieczorem chùopiec poszedù spaã.
3 listopada 1975 roku, o godzinie ósmej rano, matka Waldka
krz¹taùa siê po kuchni. Nagle w drzwiach stan¹ù chùopiec z uœmiechem od ucha do ucha i powiedziaù: „Widzisz mamo! Nie chciaùaœ ze
mn¹ jechaã do Czêstochowy - to nie! I tak Matka Boska daùa mi
zdrowie” i na dowód zrobiù „rundê” wokóù pùacz¹cej ze szczêœcia
mamy. Zapytany, jak to siê staùo, odparù z prostot¹: „Wstaùem
z ùó¿ka rano i zacz¹ùem chodziã, i zaraz pobiegùem pokazaã siê mamie.”
Taka jest nasza Matka! Taka jest Matka, której Szat¹ jesteœmy
odziani. Proœcie, a otrzymacie. A gdy otrzymacie, dziêkujcie i rozgùaszajcie Jej dobroã.
Idêmy tulmy siê jak dziatki, do serca Maryi Matki.
Czy nas nêka ¿ycia trud, czy to winy czerni brud!
Idêmy, idêmy ufnym krokiem,
Z rzewnym sercem, z ùzawym okiem.
Serce to zna dzieci gùos, odwróci bolesny cios.

ÝDKwÚ-KW, 2
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9. B£OGOS£AWIEÑSTWO SZKAPLERZNE

Stary Testament przekazuje nam liczne przykùady bùogosùawieñstw, z których jedno brzmi: „Niech ciê Pan bùogosùawi i strze¿e.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob¹, niech ciê obdarzy sw¹
ùask¹. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech ciê obdarzy pokojem” (Lb 6,25 – 26).
Bùogosùawieñstwa w narodzie wybranym dotyczyùy najczêœciej
urodzaju, dùugiego ¿ycia, licznego potomstwa, pomocy i opieki Bo¿ej. Mógù ich udzielaã ka¿dy Izraelita, szczególnie ojciec rodziny w
wa¿nych okolicznoœciach ¿yciowych. Przywilej i obowi¹zek udzielania bùogosùawieñstwa dany byù równie¿ kapùanom (por. EK t. II kol,
682).
Ten zwyczaj spotykamy tak¿e w Nowym Testamencie. Podczas
publicznej dziaùalnoœci Chrystus bùogosùawi dzieci i swoich
uczniów, którym nakazaù czyniã podobnie. Tak postêpowaù m.in. œw.
Paweù, zachêcaj¹c równie¿ innych: „Bùogosùawcie tych, którzy was
przeœladuj¹! Bùogosùawcie, a nie zùorzeczcie!” (Rz 12,14).
Z tego powodu bùogosùawieñstwo nale¿y do wa¿nych czynnoœci
liturgicznych Koœcioùa i zostaùo zaliczone do sakramentaliów. Z bùogosùawieñstwem spotykamy siê podczas Mszy œw., podczas nabo¿eñstw z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu, podczas udzielania sakramentów. Bùogosùawieñstwo uprawnionego szafarza poœwiêca osoby lub rzeczy do sùu¿by liturgicznej, a dla osób przeznaczonych do specjalnej posùugi w Koœciele wyprasza dobra duchowe.
Bùogosùawieñstwa udzielaã maj¹ prawo nie tylko osoby duchowne (biskupi i kapùani), ale równie¿ osoby œwieckie, poprzez
swój udziaù w powszechnym kapùañstwie Chrystusa, na mocy chrztu
œw.
„Niech nas pani pobùogosùawi i za nas siê pomodli!” Z t¹ niecodzienn¹ proœb¹ zwróciùa siê grupa dziewcz¹t z kl. VIII do swojej ka45
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techetki przed czerwcowymi testami, które miaùy zadecydowaã o
przyjêciu do szkoùy œredniej.
„Najpierw zdziwiùa mnie ta proœba – wspomina owa katechetka –
ale zaraz sobie przypomniaùam, ¿e i ja przed egzaminami, czy innymi wa¿nymi wydarzeniami ¿yciowymi, bardzo liczê na bùogosùawieñstwo znajomego kapùana. Niewiele siê wiêc zastanawiaj¹c po
matczynemu pobùogosùawiùam i wyprawiùam swoje podopieczne w
Imiê Ojca, i Syna, i Ducha Úwiêtego. A one uradowane i ufne w pomoc Bo¿¹ i opiekê Matki Bo¿ej, caùkiem ju¿ spokojne, poszùy na
egzamin.”
„Ka¿dy ochrzczony – jak mówi Katechizm Koœcioùa Katolickiego
– jest powoùany do tego, by byã bùogosùawieñstwem i by bùogosùawiã. Dlatego œwieccy mog¹ przewodniczyã pewnym bùogosùawieñstwom„ (KKK 1669). Mog¹ i powinni to czyniã dla uœwiêcenia ró¿nych okolicznoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego.
O bùogosùawieñstwie mówi Pismo œw.: „Bùogosùawieñstwo ojca
podpiera domy dzieci, a przekleñstwo matki wywraca fundamenty”
(Syr 3,9).To wùaœnie dlatego w wa¿nych chwilach ¿ycia jak: dzieñ
œlubu, œwiêcenia kapùañskie czy œluby zakonne, odejœcie do wojska
czy na wojnê, w dzieñ wyjazdu w dalek¹ podró¿ czy do niebezpiecznej pracy, dzieci klêkaj¹ i prosz¹ o bùogosùawieñstwo swoich rodziców. Wystarczy krzy¿yk na czole, dotkniêcie rêki matki czy ojca,
wystarczy krótka modlitwa, a czùowiek czuje, ¿e nie jest sam, ¿e
idzie z nim bùogosùawieñstwo ojca i matki, wiêcej, ¿e idzie z nim
bùogosùawieñstwo samego Boga.
Jeœli rodzice powinni bùogosùawiã swoje dzieci w wa¿nych momentach ¿ycia, to o ile¿ bardziej sùudzy Najœwiêtszej Dziewicy powinni udzielaã bùogosùawieñstwa wszystkim Jej dzieciom, gdy¿ i
Ona pragnie bùogosùawiã tak jak to czyni Jezus.
Caùa Biblia jest œwiadectwem nie tylko bùogosùawieñstwa Boga
dla swego ludu, lecz tak¿e bùogosùawieñstw ojców i matek dla dzieci. Oto Izrael bùogosùawi Efraima i Józefa (Rdz 48,14-17), a Izaak
ÝDKwÚ-KW, 2
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Jakuba i Ezawa (Rdz 27, 23-30; 28,6). Jezus bùogosùawi swoim
uczniom w chwili Wniebowst¹pienia (£k 24,50), a uczniowie bùogosùawi¹ siebie wzajemnie wyruszaj¹c w podró¿ misyjn¹.
Bùogosùawieñstwu zwykle towarzyszy modlitwa skierowana do
Boga, gdy¿ On jest êródùem wszelkiego dobra. Dlatego udzielaj¹c
bùogosùawieñstwa, najczêœciej wzywamy Imienia Trójcy Úwiêtej i
czynimy znak krzy¿a. Sùowom modlitwy mo¿e towarzyszyã równie¿
jakiœ inny gest, najczêœciej wyci¹gniêta prawa dùoñ nad osob¹, dotyk
lub naùo¿enie r¹k. Gest jest tak samo wa¿ny jak modlitwa. Modlitwa
jest zarówno proœb¹ o ùaskê jak i kanaùem tej¿e ùaski, a ka¿de bùogosùawieñstwo jest uwielbieniem Boga i proœb¹ o Jego dary.
Podczas obrzêdu przyjêcia do Rodziny karmelitañskiej celebrans
wyprasza wiele darów duchowych sùowami bùogosùawieñstwa :
„Bóg Ojciec niech was napeùni swoj¹ miùoœci¹ miùosiern¹ dan¹ nam w Jezusie Chrystusie, Synu Dziewicy
Maryi.
Jezus Chrystus niech was uczyni uczestnikami miùoœci
Ojca i matczynej czuùoœci Dziewicy Karmelu, abyœcie
mogli czyniã wszelkie dobro.
Duch Úwiêty, który was natchn¹ù pragnieniem ukrycia
siê pod pùaszczem Maryi, niech was uczyni apostoùami
na drodze pokoju i sprawiedliwoœci.
Bùogosùawieñstwo Boga Wszechmog¹cego, Ojca i Syna, i Ducha Úwiêtego niech zst¹pi na was i pozostanie
na zawsze. Amen.”
Jak widzimy, bùogosùawieñstwo szkaplerzne wypùywa z tajemnicy samej Trójcy Úwiêtej. Tak jak Bóg Ojciec zesùaù na œwiat Zbawiciela, który siê pocz¹ù w ùonie Najœwiêtszej Dziewicy za spraw¹ Ducha Úwiêtego, tak i teraz hojnie nam bùogosùawi z Chrystusem przez
Maryjê w Duchu Úwiêtym. To od Boga otrzymujemy czystoœã serca,
umocnienie w duchowej walce, ratunek w niebezpieczeñstwach i
47
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uzdrowienie, a wszystko to przez rêce Maryi, gdy¿ Ona, jak dobra
Matka, chce dzieliã siê z nami Jezusem. Chce nam wypraszaã jak
Apostoùom dary Ducha Úwiêtego, chce nas prowadziã do domu Ojca. Przez bùogosùawieñstwo szkaplerzne Ona nas dotyka i poci¹ga do
Jezusa. Daje nam Go i do Niego zbli¿a, objawia nam ciepùo
i miùosierdzie Bo¿e.
My tak¿e, na wzór naszej Matki, powinniœmy byã dla innych poœrednikami na drodze do Boga. Tak jak Ona bùogosùawi nam z Jezusem, tak i my winniœmy bùogosùawiã innym ludziom i wypraszaã im
potrzebne ùaski.
Bùogosùawiã powinni przede wszystkim rodzice swoim dzieciom,
a dziadkowie wnukom, aby Maryja ich strzegùa i broniùa. Mo¿na to
uczyniã kùad¹c pùócienny Szkaplerz na gùowie dziecka, wypowiadaj¹c jednoczeœnie bùogosùawieñstwo oraz kreœl¹c znak krzy¿a œw. W
ten sposób mo¿na równie¿ bùogosùawiã np. dzieci na katechezie czy
mùodzie¿ podczas spotkañ modlitewnych, lub w innych sytuacjach.
Bùogosùawieñstwo mo¿na równie¿ wypowiadaã nad sob¹ wychodz¹c do pracy, do szkoùy, jad¹c w podró¿, po przebudzeniu i przed
zaœniêciem. Caùuj¹c wtedy Szkaplerz, mówimy:
„Najœwiêtsza Maryjo Panno z Góry Karmel,
Pobùogosùaw mi (jemu, jej)!
Przywróã mi (jemu, jej) czystoœã serca,
umocnij w walce, uzdrów
i ratuj w niebezpieczeñstwie duszy i ciaùa.
W imiê Ojca i Syna, i Ducha Úwiêtego. Amen.”
Nie bójmy siê o skutek! Ile razy wypowiadamy bùogosùawieñstwo, tyle razy przywoùujemy caùe miùosierdzie Boga dla danej osoby i miejsca. Bóg, przez wstawiennictwo Maryi, z miùoœci¹ pochyli
siê nad ludzk¹ nêdz¹, by uzdrawiaã, leczyã, umacniaã i ratowaã! A
ÝDKwÚ-KW, 2
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to wùaœnie jest owocem bùogosùawieñstwa, jakie spùywa od Ojca i
Syna, i Ducha Úwiêtego przez rêce Maryi Panny.
Dowodem skutecznoœci bùogosùawieñstwa bêd¹ ùaski i cuda, jakie
Maryja bêdzie czyniã, gdy zaczniemy Go udzielaã tym, których Ona
postawi na naszej drodze. Posùuchajmy œwiadectwa, które na ten temat daje pewna kobieta z Przemyœla:
„Od chwili przyjêcia Szkaplerza, a byùo to w 1998 r., codziennie
bùogosùawiê swojego mê¿a i dzieci. Czyniê to najczêœciej w myœlach,
bez ich wiedzy. Gdy mùodsze dzieci wychodz¹ do szkoùy, a syn i
m¹¿ do pracy, oddajê ich w opiekê Matce Bo¿ej sùowami modlitwy
«Pod Twoj¹ obronê...».
Przez tych kilka lat zauwa¿yùam wyraêny skutek takiego postêpowania. Czujê przez to bùogosùawieñstwo Bo¿¹ pomoc i opiekê nad
moj¹ rodzin¹. Gdy powstaj¹ miêdzy nami sprzeczki i nieporozumienia, wtedy proszê Maryjê o pomoc i zawsze czujê Jej interwencjê
oraz polepszenie naszych wzajemnych, rodzinnych relacji.
Kiedyœ syn miaù odpowiedzialn¹ pracê i czêsto przewoziù du¿e
sumy pieniêdzy. Byùam jednak o niego spokojna i rzeczywiœcie z
moim bùogosùawieñstwem, pod opiek¹ Maryi, zawsze wracaù szczêœliwie do domu. Od kiedy zaczêùam bùogosùawiã swoje dzieci, nie
prze¿ywam ju¿ o nie lêków jak kiedyœ, bo jestem pewna opieki Matki Najœwiêtszej nad nimi.”
Weê w sw¹ opiekê nasz Koœcióù œwiêty,
Panno najœwiêtsza Niepokalana!
Niechaj miùoœci¹ ka¿dy przejêty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana.
Niech Serce Twoje Ojca Úwiêtego
Od nieprzyjacióù, zasadzek chroni,
Niech siê do Pana modli za niego
Od zùej przygody niechaj go broni.
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I kraj nasz caùy i lud Twój wierny
Tobie Maryjo dziœ polecamy!
Niechaj nas zbawi Bóg miùosierny,
Którego przez Twe Serce bùagamy.
W jedn¹ rodzinê poù¹cz nas w niebie,
W wiecznej œwi¹tyni Syna Twojego,
Byœmy, Maryjo, chwalili Ciebie,
U tronu Boga, Pana naszego!
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10. W RODZINIE KARMELU

Wszyscy chrzeœcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powoùani
s¹ do peùni ¿ycia chrzeœcijañskiego i do doskonaùej miùoœci. Wszyscy
s¹ powoùani do œwiêtoœci na wzór Chrystusa (por. LG 65, Mt 16,24).
Nie ma jednak œwiêtoœci bez duchowej walki i bez wyrzeczenia, nikt
te¿ nie zbawi siê sam, ale zawsze we wspólnocie z innymi w Koœciele. Do osi¹gniêcia œwiêtoœci prowadz¹ jednak ró¿ne drogi, ró¿ne
sposoby ¿ycia. Jednym z nich jest powoùanie zakonne.
Ka¿da rodzina zakonna przez swój charyzmat staje siê w Koœciele szkoù¹ œwiêtoœci, nie tylko dla swoich czùonków, lecz tak¿e dla
wiernych, którzy pragn¹ ¿yã jej duchowoœci¹. Pozostaj¹c w stanie
œwieckim, mog¹ oni znaleêã w niej wzór i pomoc do rozwoju ¿ycia
duchowego oraz do pracy apostolskiej w warunkach wùaœciwych
swojemu stanowi.
Ju¿ od dawna wierni œwieccy, poci¹gniêci ideaùem Karmelu, prosili o mo¿liwoœã ¿ycia w ù¹cznoœci z nim. Ich specyficzna sytuacja
osób œwieckich nie stanowiùa przeszkody, aby mieli swój udziaù w
Rodzinie Karmelu. Zewnêtrznym znakiem dopuszczenia do tej Rodziny byù habit karmelitañski albo jego czêœã (pùaszcz) póêniej, ju¿
na staùe tym znakiem staù siê Szkaplerz.21
Szkaplerz, bêd¹c znakiem macierzyñskiej opieki Maryi, wyra¿a
jednoczeœnie ù¹cznoœã z Zakonem Braci Najœwiêtszej Maryi Panny z
Góry Karmel, poœwiêconym Jej sùu¿bie dla dobra caùego Koœcioùa.
Ten œcisùy zwi¹zek z Zakonem karmelitañskim podkreœla modlitwa
obrzêdu naùo¿enia Szkaplerza:
„Przyjmuj¹c ten Szkaplerz, zostaliœcie wù¹czeni do Rodziny Karmelu poœwiêconej w sposób szczególny naœladowaniu i posùugiwaniu Dziewicy, Matce Boga, byœcie
21

Por. Obrzêd, s. 4
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mogli ¿yã dla Chrystusa i Jego Koœcioùa tym samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim, którym ¿yje Zakon karmelitañski. Abyœcie mogli w sposób doskonaùy
osi¹gn¹ã ten ideaù, na mocy udzielonej mi wùadzy,
przyjmujê Was do uczestnictwa we wszystkich dobrach
duchowych Zakonu karmelitañskiego.”
Dla osób œwieckich, które przyj¹wszy Szkaplerz pragn¹ ¿yã duchowoœci¹ karmelitañsk¹, nie stanowi przeszkody ich specyficzna
sytuacja ¿yciowa czy spoùeczna. Przez zewnêtrzny znak habitu zakonnego, jakim jest Szkaplerz, otrzymuj¹ oni swój udziaù w Rodzinie Karmelu i zostaj¹ zù¹czeni bratersk¹ wspólnot¹ dóbr duchowych.
Jako dzieci tego¿ Zakonu maj¹ udziaù w tym samym powoùaniu do
œwiêtoœci oraz wspólnej misji w Koœciele, zachowuj¹c jednoczeœnie
ró¿nicê stanu.
Jan XXIII, bêd¹c jeszcze nuncjuszem w Pary¿u, powiedziaù do
Karmelitów Bosych w Avon nastêpuj¹ce sùowa: „Za poœrednictwem
Szkaplerza nale¿ê do Waszej Rodziny Karmelu i wielce sobie ceniê
tê ùaskê jako zapewnienie szczególniejszej opieki Maryi.” To samo
stwierdziù obecny papie¿ Jan Paweù II, który jako dziecko przyj¹ù
Szkaplerz w Wadowicach: „Czujê siê duchowo zwi¹zany z Wami,
stale Szkaplerz karmelitañski noszê i wiele zawdziêczam temu nabo¿eñstwu.”22
Sama Matka Bo¿a, koñcz¹c swoje objawienia w Lourdes w uroczystoœã Szkaplerza œw. (16 lipca 1858 r.), a w Fatimie (13 paêdziernika 1617 r.) ukazuj¹c siê w szatach karmelitañskich, przypomniaùa
wszystkim wartoœã tego nabo¿eñstwa oraz sw¹ miùoœã dla wszystkich swych dzieci odzianych Jej szat¹. Zapewne z tego powodu œw.
Bernadetta Soubiroux nosiùa Szkaplerz do koñca ¿ycia, a £ucja –
najstarsza z trójki dzieci, bêd¹cych œwiadkami objawieñ w Fatimie,
wst¹piùa do klasztoru SS. Karmelitanek bosych.
22

Cyt. za, Wanat, s. 12
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Wszyscy przyodziani pùaszczem Maryi zostaj¹ wù¹czeni do wielkiej Rodziny Karmelu. Nale¿¹ dziœ do niej ludzie ró¿nych stanów i
œrodowisk: zakonnicy i zakonnice, œwiecki Zakon (zwany niegdyœ
Trzecim Zakonem), czùonkowie Bractwa Szkaplerznego, wszystkie
osoby, które przyjêùy Szkaplerz, ¿yj¹ jego duchowoœci¹ w ró¿nych
formach zrzeszania siê, wreszcie i ci, którzy przyj¹wszy Szkaplerz
¿yj¹ jego duchowoœci¹, ale bez ¿adnej formy zrzeszania siê. Czùonkowie Rodziny karmelitañskiej, wypeùniaj¹c swoje zobowi¹zania
szkaplerzne w wielorakich formach, wszêdzie sùu¿¹, trwaj¹ na modlitwie z Maryj¹ i wspóùdziaùaj¹ w budowaniu królestwa Bo¿ego.23
Wspóùpraca z Maryj¹ wyra¿a siê okreœlon¹ postaw¹ ¿yciow¹,
czêstym myœleniem o Niej i modlitewn¹ wiêzi¹ z Ni¹. Nie mo¿na
przecie¿ mówiã, ¿e siê kogoœ kocha, gdy pamiêã o nim jest sporadyczna i zwi¹zana gùównie z nasz¹ potrzeb¹ czy interesem. Postawa
czcicieli Maryi powinna charakteryzowaã siê naœladowaniem Najœwiêtszej Dziewicy w codziennym osobistym, rodzinnym i zawodowym ¿yciu oraz realizowaniem na co dzieñ wartoœci bliskich Jej
Niepokalanemu Sercu. Praktykowaniem pokory i czystoœci oraz ufnoœci w Bo¿¹ opatrznoœã, a tak¿e wypeùnianiem woli Bo¿ej we
wszystkich okolicznoœciach codziennego ¿ycia.
Ojciec Úwiêty Jan Paweù II w swoim jubileuszowym liœcie na 750
– lecie Szkaplerza Úwiêtego tak m.in. pisze: „Szkaplerz w istocie jest
„habitem”. Ten, kto przywdziewa Szkaplerz, zostaje wprowadzony
do ziemi Karmelu, aby „spo¿ywaã” jej owoce i zasoby (por. Jr 2,7)
oraz doœwiadczaã sùodkiej i macierzyñskiej obecnoœci Maryi w codziennym trudzie, by wewnêtrznie przyoblekaã siê w Jezusa Chrystusa i ukazywaã jego ¿ycie w samym sobie dla dobra Koœcioùa i caùej ludzkoœci.” Przynale¿noœã do Rodziny Karmelu poprzez przyjêcie Szkaplerza jako znaku tej przynale¿noœci zobowi¹zuje wiêc nas
do ¿ycia chrzeœcijañskiego wedùug karmelitañskiego charyzmatu.

23

Por. Obrzêd, s. 5 - 6

53
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

Aby ¿yã jako „bracia i siostry” Maryi w jednoœci z Karmelem,
trzeba zgùêbiaã jego duchowoœã, ¿yã jego ideaùem i histori¹, modliã
siê i wspóùpracowaã z nim. Zgodnie z wùasnym indywidualnym powoùaniem i charyzmatem nale¿y ukazywaã œwiatu Maryjê, która poci¹ga wszystkich do Chrystusa.24
Karmel, od wieków pod¹¿aj¹c drog¹ maryjn¹, staraù siê za Jej
przykùadem trwaã w nieustannej za¿yùoœci z Bogiem. Bior¹c przykùad z „Dziewicy modl¹cej siê” trzeba przeznaczyã odpowiedni czas
na spotkanie z Bogiem podczas modlitwy osobistej, czytaj¹c Pismo
œwiête, uczestnicz¹c w liturgii Koœcioùa, szczególnie zaœ w Eucharystii. Naœladuj¹c wzór Maryi, nale¿y staraã siê tak ¿yã, by dziêki
trwaniu w obecnoœci Boga ka¿dy aspekt ¿ycia stawaù siê modlitw¹, a
modlitwa ¿yciem, z rzeczywistym wypeùnianiem obowi¹zków i prac.
Nale¿y tak¿e jednoczyã siê z Matk¹ stoj¹c¹ pod Krzy¿em, w misterium paschalnym Chrystusa, przez dobrowolne umartwienia i wyrzeczenia podejmowane i prze¿ywane w duchu Karmelu.25
Ten kto kocha i czci Maryjê nie mo¿e siê zamykaã w œwiecie
swoich osobistych spraw, lecz tak jak Ona powinien dostrzegaã innych ludzi i ich problemy, by œpieszyã im z pomoc¹. Odziani Szat¹
Maryi mamy stawaã siê narzêdziami Bo¿ej miùoœci, tej miùoœci, która
ogarnia wszystkich ludzi, a szczególn¹ trosk¹ otacza potrzebuj¹cych.
Nie ogranicza siê te¿ jedynie do uczucia, ale przejawia siê w konkretnych czynach. Ci zatem, którzy oddaj¹ siê Maryi w znaku Szkaplerza œw. powinni przyj¹ã postawê pokornej Sùu¿ebnicy Pañskiej,
gdy¿ dopiero wtedy stan¹ siê Jej prawdziwymi duchowymi dzieãmi.
Ewangelia ukazuje Maryjê wùaœnie tak¹, jako osobê wra¿liw¹ na
potrzeby innych, zawsze spiesz¹c¹ im z pomoc¹. Ona wie, co jest
najwa¿niejsze. Nie tylko modli siê i rozwa¿a w swoim sercu sùowa i
czyny Syna Bo¿ego, nie tylko o Niego siê troszczy, o wùasn¹ rodzinê, ale dostrzega potrzeby innych ludzi i skutecznie im pomaga.
24
25

Tam¿e, s. 10
Tam¿e, s. 11
ÝDKwÚ-KW, 2
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Chocia¿ Jej ¿ycie obfitowaùo w niezwykùe wydarzenia, byùa tak
zwyczajna, ¿e nikt w niewielkiej spoùecznoœci Nazaretu nie domyœlaù
siê Jej szczególnego wybrania i niezwykùej œwiêtoœci. Taka wùaœnie
jest pokora i tacy powinniœmy siê stawaã i my – okryci sukienk¹
Najœwiêtszej Dziewicy!
„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. Wejrzyj ùaskawie na tych, którzy
przyjmuj¹c nabo¿nie Szkaplerz karmelitañski bêd¹ go
wiernie nosiã jako znak swego oddania Najœwiêtszej
Maryi Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby otworzywszy
siê na czuù¹ miùoœã Dziewicy, upodobnili siê do obrazu
Twego Syna, Jezusa Chrystusa i po szczêœliwym przejœciu przez to ¿ycie, mogli wejœã do radoœci Twego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”
Modlitwa obrzêdu
poœwiêcenia i naùo¿enia Szkaplerza

Byùa cicha i piêkna jak wiosna,
Ýyùa prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na œwiat nam przyniosùa
I na ziemi, wœród ùez, nowe dni zajaœniaùy.
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia ka¿dego z nas.
Matka, zobaczyã dobro w nas umie,
Ona jest z nam w ka¿dy czas.
Dzisiaj œwiatu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciê¿yã i zùo.
55
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Trzeba ciepùa, co ¿ycie ozùoci,
Trzeba Boga, wiêc ludziom nieœmy Go, tak jak Ona!
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11. BRACTWO N.M.P. Z GÓRY KARMEL

Od czasu objawienia szkaplerznego w 1251 r. wiele osób œwieckich, które z wiar¹ przyjêùo Szkaplerz œw., pragnêùo prze¿ywaã swoje oddanie i sùu¿bê Maryi nie tylko indywidualnie, lecz tak¿e we
wspólnotach karmelitañskich. Okryci Szata Maryi tworzyli wiêc
Bractwa Szkaplerzne, podejmuj¹c w nich nieco wiêksze zobowi¹zania dotycz¹ce wùasnego rozwoju duchowego oraz sùu¿by w Koœciele.
Pierwsze Bractwa powstaùy w XIV w. we Florencji, Bolonii i
Wenecji. Erygowano je nastêpnie przy wszystkich pozostaùych
klasztorach karmelitañskich i stanowiùy jedn¹ z form dziaùalnoœci
Zakonu. W Polsce Bractwa Szkaplerzne pojawiùy siê wraz z pierwszymi fundacjami klasztorów karmelitañskich za czasów Jagiellonów, a swój najwiêkszy rozwój prze¿ywaùy w XVII i XVIII w.
szczególnie w okresie kasaty klasztorów, podczas rozbiorów Polski.
Pocz¹wszy od XIX w. bractwa, pozbawione struktur organizacyjnych i swobody dziaùania, przyjmowaùy wiernych w sposób
uproszczony. Obrzêd przyjêcia polegaù na naùo¿eniu Szkaplerza,
wpisaniu do Ksiêgi brackiej oraz nadaniu obowi¹zku codziennego
odmawiania modlitwy do Matki Bo¿ej.
Od pocz¹tku swojego istnienia Bractwa Szkalerzne miaùy na celu
rozwijanie i pogùêbianie ¿ycia chrzeœcijañskiego swoich czùonków.
Czyniùy to przez okreœlone formy nabo¿eñstwa maryjnego, dzieùa
miùosierdzia i ãwiczenia duchowe. Bractwa, bêd¹ce zrzeszeniami
religijnymi wiernych, posiadaùy wùasne struktury organizacyjne, statuty i zarz¹d.
Dziœ, po latach przeœladowañ Koœcioùa, Bractwa Szkaplerzne jako maùe wspólnoty parafialne prze¿ywaj¹ swoje odrodzenie. Powróãmy jednak do korzeni, aby zrozumieã czym wùaœciwie Bractwo
jest.
57
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Bractwo koœcielne (fraternia, konfraternia) jest zrzeszeniem religijnym, formalnie erygowanym przez wùadzê koœcieln¹. Bractwo,
pozostaj¹c pod zwierzchnoœci¹ biskupa lub przeùo¿onego zakonu,
posiada osobowoœã prawn¹, wùasn¹ administracjê oraz statut, okreœlaj¹cy strukturê i charakter oraz cele i sposoby ich realizacji.26
Zasadniczym celem bractw jest rozwój kultu publicznego w Koœciele, a tak¿e pogùêbienie i rozwój ¿ycia chrzeœcijañskiego czùonków oraz prowadzenie okreœlonej (charakterystycznej) dziaùalnoœci
religijnej lub spoùecznej. Bractwa wyró¿niaj¹ siê silnymi wiêziami
osobowymi pomiêdzy czùonkami oraz solidarnoœci¹ grupy.27
Geneza bractw siêga pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Ju¿ w IV w. istniaùy stowarzyszenia liturgiczno – ascetyczne, które peùniùy jednoczeœnie funkcje charytatywne. Zajmowaùy siê one m.in. grzebaniem
umarùych, opiek¹ nad chorymi, podró¿uj¹cymi, dzieãmi. Oprócz takiej dziaùalnoœci rozwijano i umacniano wiêzi miêdzyosobowe przez
tzw. „braterstwo duchowe” tworz¹c fraternie wzajemnej modlitwy.28
Od pocz¹tków swoich dziejów bractwa byùy wiêc grupami wiernych, które zajmowaùy okreœlone miejsce we wspólnocie Koœcioùa
lokalnego, peùni¹c funkcje pomocnicze w organizacji liturgii, b¹dê w
dziaùalnoœci charytatywnej.
Spontanicznie tworzone bractwa, dla wùaœciwego funkcjonowania wymagaùy aprobaty, nadzoru i ukierunkowania ze strony wùadz
koœcielnych, dlatego swoj¹ podstawê prawn¹ i gùówne zaùo¿enia
ustawodawcze otrzymaùy ju¿ w VIII w. Potwierdziù je póêniej Sobór
Trydencki, poddaj¹c bractwa bezpoœredniej zwierzchnoœci Stolicy
Apostolskiej i ordynariusza miejsca.
Konstytucja papie¿a Klemensa VIII z 1604 r. ustaliùa warunki
prawnej egzystencji i podstawowe zasady ¿ycia oraz dziaùalnoœci

26

Por. EK, t.2, kol. 1013
Tam¿e, kol. 1014
28
Tam¿e
27
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bractw, które obowi¹zuj¹ do dzisiaj.29 Zagadnienia natury prawnej
dotycz¹ce bractw ujmuje tak¿e Kodeks Prawa Kanonicznego.
Bractwo Szkaplerza Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel
jest zrzeszeniem wiernych, którzy d¹¿¹ do œwiêtoœci, pozostaj¹c w
œwiecie i ¿yj¹c zgodnie z duchem Zakonu karmelitañskiego. Uczestnicz¹ oni w jego ¿yciu i maj¹ udziaù w jego ùaskach duchowych,
przez wewnêtrzne zjednoczenie z Maryj¹ w myœlach, pragnieniach i
czynach.30
Czùonkowie Bractwa z pobo¿noœci¹ nosz¹ Szkaplerz jako widzialny znak ich przynale¿noœci do Maryi w Rodzinie Karmelu.
S¹ oni zobowi¹zani do staùego poœwiêcania pewnego czasu na
spotkanie z Bogiem na modlitwie, do czêstego uczestnictwa w Eucharystii, do odmawiania jakiejœ czêœci Liturgii Godzin lub kilku
Psalmów, Ró¿añca œwiêtego b¹dê innych podobnych modlitw.
Czùonkowie Bractwa powinni tak¿e, w miarê mo¿liwoœci, uczestniczyã w spotkaniach, podczas których maj¹ o¿ywiaã poczucie
wspólnotowej wiêzi, poznawaã ducha Karmelu i uwra¿liwiaã siê na
potrzeby braci i sióstr, czyni¹c to wszystko w za¿yùej komunii z Maryj¹.
Gùówn¹ uroczystoœci¹ Bractwa jest wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca), podczas którego czùonkowie
Bractwa odnawiaj¹ swoje zobowi¹zania szkaplerzne, zawierzaj¹c
matczynemu Sercu Dziewicy caù¹ Rodzinê Karmelu.

29

Wedùug tej konstytucji, do powstania bractwa konieczne jest formalne erygowanie
go przez wùadzê koœcieln¹. Moderatorem bractwa musi byã kapùan. Pod nadzorem
moderatora dziaùa zarz¹d, wybierany przez czùonków i aprobowany przez ordynariusza. Zasady dziaùania bractwa reguluje statut, do przestrzegania którego zobowi¹zani s¹ wszyscy czùonkowie. Bractwo wystêpuje w publicznym kulcie na nabo¿eñstwach i procesjach parafialnych z wùasnym znakiem, godùem lub sztandarem, albo w okreœlonych ustawami szatach. Jako instytucja religijna bractwo posiada prawo do miejsca kultu tj. koœcioùa, kaplicy lub przynajmniej oùtarza, gdzie
odprawiana jest liturgia i inne nabo¿eñstwa brackie, pod kierunkiem wyznaczonego przez kompetentn¹ wùadzê kapelana. Por. EK t. 2, kol. 1016.
30
Normy praktyczne dla Bractw Szkaplerza, por. Obrzêd, s.13
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Czùonkowie Bractwa mog¹ uzyskaã odpust zupeùny pod zwykùymi warunkami w dniu wst¹pienia i w nastêpuj¹ce œwiêta: NMP z
Góry Karmel (16 lipca), œw. Szymona Stock (16 maja), œw. Proroka
Eliasza (20 lipca), œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (1 paêdziernika),
œw. Teresy od Jezusa (15 paêdziernika), Wszystkich Úwiêtych Karmelu (14 listopada) i œw. Jana od Krzy¿a (14 grudnia).
Czùonkowie Bractwa Szkaplerza œw. stawiaj¹ sobie za cel d¹¿yã
do œwiêtoœci zgodnie z duchem Zakonu karmelitañskiego. Prowadziã
¿ycie w oddaniu siê Jezusowi, Jego Matce i sùu¿bie bliênim. Trwaã
w jednoœci z Bogiem przez modlitwê, sakramenty œw. oraz przez
Maryjê: poznanie, ukochanie i naœladowanie Jej. Staraj¹ siê tak¿e
tworzyã wspólnotê bratersk¹ realizuj¹c nakaz Chrystusa: „Miùujcie
siê wzajemnie, jak Ja was umiùowaùem”.
Bractwo w oczach jego Czùonków31 powinno byã rozmodlon¹ rodzin¹, peùn¹ Bo¿ej miùoœci, troszcz¹c¹ siê o siebie wzajemnie, solidarn¹, gdzie problem jednej osoby staje siê problemem wszystkich.
Bractwo – to braterstwo w Bogu, który jest Miùoœci¹. To wspólnota braci i sióstr pragn¹cych doœwiadczyã miùoœci i dawaã miùoœã.
To œwiadectwo dla innych – „Patrzcie, jak oni siê miùuj¹!”
Bractwo – to pragnienie sùu¿enia Jezusowi i Maryi przez miùoœã i
sùu¿bê braciom. To ¿ycie problemami innych, wysùuchanie i konkretna pomoc, tak jak w ka¿dej dobrej rodzinie – „Jeden drugiego
brzemiona noœcie.”
Bractwo powinno byã wspólnot¹ pozostaj¹c¹ w bliskoœci z Maryj¹ i ze sob¹, by wspólnie podejmowaã sùu¿bê dla chwaùy Bo¿ej.
„Bractwo, a wiêc braterstwo objawia siê przede wszystkim w radoœci wspólnego ducha, wspólnych zadañ, komunii troski oraz
wdziêcznoœci, z jak¹ prze¿ywana jest przynale¿noœã do Karmelu (...)
Bractwo jest zaproszeniem do przyjaêni duchowej opartej nie na naturalnej sile sympatii czy antypatii, ale na wspólnocie charyzmatu,
duchowego ideaùu, okreœlonej wra¿liwoœci duchowej i wzajemnej
31

Z wypowiedzi ankietowanych Czùonków Bractwa Szkaplerznego w Przemyœlu.
ÝDKwÚ-KW, 2
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pomocy w osi¹ganiu celów gùównie religijnych. Podstaw¹ tego typu
relacji jest bezinteresowna miùoœã, twórcze zapraszanie siê do pogùêbiania relacji z Bogiem i z Koœcioùem.”32
To wchodzenie w gùêbokie relacje miêdzyosobowe oparte na tajemnicy Trójcy Úwiêtej, a wywodz¹ce siê z powszechnego braterstwa, polega na podjêciu odpowiedzialnoœci za siostry i braci, z którymi zwi¹zani zostaliœmy przez Szkaplerz wiêzami mocniejszymi ni¿
wiêzi krwi.
Bractwo karmelitañskie, które jednoczy duch modlitwy, wyra¿a
siê we wspólnym prze¿ywaniu szczególnej wiêzi z Bogiem w jednoœci z Najœwiêtsz¹ Pann¹ Maryj¹. Jest to wspólnota wiary i miùoœci,
gromadz¹ca siê w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej pod pùaszczem Maryi. W tej grupie mo¿na doœwiadczyã nie tylko macierzyñskiej miùoœci Najœwiêtszej Dziewicy, ale tak¿e radoœci dzieciêctwa Bo¿ego,
braterstwa w Chrystusie oraz dziaùania Ducha Úwiêtego w modlitwie, w miùoœci wzajemnej i w trudzie budowania jednoœci pomimo
ró¿nic wieku i charakterów. Aby Bractwo byùo tak¹ autentyczn¹
wspólnot¹, o¿ywion¹ Duchem Chrystusa, potrzeba i wielkiej modlitwy i du¿ego zaanga¿owania wszystkich jego Czùonków.
Bùêkitne rozwiñmy sztandary, czas strz¹sn¹ã zw¹tpienia
ju¿ pleœñ!
Niech w sercach zagorze znicz wiary i gromka niech
ozwie siê pieœñ.
Spod znaku Maryi rycerski my huf, bùogosùaw nam
Chryste na bój!
Stajemy jak ojce, by sùu¿yã Ci znów, my Polska, my
Naród lud Twój!
Maryjo, Królowo Szkaplerza, poprowadê do walki lud
swój!

32

Zawada M, s.116 - 117
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Lepszego nie znamy puklerza, jak pùaszcz Twój dziewiczy na bój.
Idziemy z Maryj¹, z ufnoœci¹ bez trwóg, odziani w jej
cnoty i moc.
Niech z drogi umyka odwieczny nasz wróg, a w sercu
króluje nam Bóg!

ÝDKwÚ-KW, 2
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12. APOSTOLSTWO SZKAPLERZA

Powoùanie chrzeœcijañskie jest ze swej natury powoùaniem do
apostolstwa. Ka¿dy uczeñ Chrystusa wezwany jest, by realizowaã
nakaz Ewangelii – „ Tak niech œwieci wasze œwiatùo przed ludêmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który
jest w niebie” (Mt 5,16). „Wy jesteœcie sol¹ ziemi! (...) Wy jesteœcie
œwiatùem œwiata!” (Mt 5,13 - 14). A Katechizm Koœcioùa Katolickiego dodaje: „Poniewa¿ œwieccy, jak wszyscy wierni, wezwani s¹
przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego
maj¹ obowi¹zek i prawo, indywidualnie lub w zjednoczeniu w stowarzyszeniach, starania siê, by orêdzie zbawienia zostaùo poznane i
przyjête przez wszystkich ludzi na ziemi. Obowi¹zek ten jest tym
bardziej nagl¹cy tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mog¹
usùyszeã Ewangeliê i poznaã Chrystusa. Ich dziaùalnoœã we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, ¿e bez niej w wiêkszoœci przypadków apostolstwo pasterzy nie mo¿e byã w peùni skuteczne”
(KKK 900).
Jako œwiadkowie Boga nie jesteœmy wùaœcicielami otrzymanego
daru, nie mo¿emy go zatrzymywaã tylko dla siebie, lecz z peùn¹ odpowiedzialnoœci¹ powinniœmy go przekazywaã dalej!
Papie¿ Paweù VI, ukazuj¹c mo¿liwoœci apostolskie osób œwieckich, pisze: „Polem wùaœciwym dla ich ewangelizacyjnej aktywnoœci
jest szeroka i bardzo zùo¿ona dziedzina polityki, ¿ycia spoùecznego,
gospodarki, dalej, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków miêdzynarodowych, œrodków przekazu spoùecznego”. Nie ma wiêc dziedziny dziaùalnoœci ludzkiej, która byùaby wyù¹czona spod apostolskiego zaanga¿owania ludzi œwieckich. Rodzina chrzeœcijañska, œrodowisko pracy, œwiat polityki, dziedzina kultury – we wszystkich
tych dziedzinach katolicy œwieccy powoùani s¹ do apostolstwa, do
dawania œwiadectwa wiary i zaanga¿owania na rzecz Królestwa Bo63
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¿ego. Nie mo¿e jednak istnieã ¿adne apostolstwo bez ¿ycia wewnêtrznego, bez modlitwy, bez wytrwaùego d¹¿enia do œwiêtoœci.
Potrzebujemy m¹droœci Bo¿ej – darów Ducha Úwiêtego, by zgodnie
z wol¹ Bo¿¹ realizowaã nasze apostolskie zaanga¿owanie. Aby
owocnie uczestniczyã w prorockiej misji Chrystusa, powinniœmy byã
œciœle z Nim zjednoczeni.
O swoim apostolstwie i o jego owocach daje piêkne œwiadectwo
jedna z kobiet, nosz¹cych Szkaplerz: „Mój kolega z pracy, którego
maù¿eñstwo siê waliùo, zacz¹ù «przystawiaã siê» do mnie. Najpierw
zwierzaù siê i szukaù pociechy, póêniej kusiù obietnicami i deklarowaù miùoœã. Lubiùam go i byùo mi go ¿al, ale wkrótce zaczêùo siê budziã we mnie jeszcze inne, powa¿niejsze uczucie. Jego propozycje
coraz bardziej zaczêùy mnie te¿ nêciã. Gdy nie umiaùam ju¿ sobie z
tym poradziã zawoùaùam: «Maryjo ratuj! Nie chcê tego grzechu!»
Otrzymaùam wtedy siùê i odwagê, by otwarcie i stanowczo powiedzieã – nie! Mój konkurent obraziù siê, ale po pewnym czasie powróciù. Szedù wùaœnie do s¹du, bo ¿ona wniosùa sprawê o alimenty i
eksmisjê. Przyszedù do mnie znów siê wy¿aliã i poradziã. Sprawa
wygl¹daùa beznadziejnie. Niewiele siê zastanawiaj¹c, zdjêùam wiêc
swój Szkaplerz i daùam mu go, obiecaùam modlitwê w tej sprawie i
zachêciùam go te¿ do niej.
W tym dniu sprawa zostaùa umorzona. Ýona po prostu zmieniùa
zdanie! Odmówiùa zeznañ, z niewiadomych powodów i pozew wycofaùa. Nazajutrz przyszedù mi podziêkowaã jednak jego problem nie
byù jeszcze caùkiem rozwi¹zany, a byùo nim pijañstwo. Zaproponowaùam mu rekolekcje Diakonii Wyzwolenia Czùowieka i zaprowadziùam go na nie, poniewa¿ miaùam tam znajomych ksiê¿y. Podczas
tych rekolekcji podpisaù caùkowit¹ abstynencjê. Teraz jest ju¿ caùkiem innym czùowiekiem, a jego maù¿eñstwo zostaùo uratowane. Ludzie, którzy znali problemy tego maù¿eñstwa, teraz widz¹c je jako
zgodn¹ parê mówi¹ - «To¿ to jest po prostu cud!» I tak jest naÝDKwÚ-KW, 2
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prawdê.” Jak wiele mo¿e uczyniã Maryja przez nas i przez Szkaplerz
œw., jeœli Jej zaufamy...
Wszyscy odziani Szkaplerzem, jako bracia i siostry Maryi, zobowi¹zani jesteœmy do dawania œwiadectwa swojej wiary oraz do
udziaùu w ewangelizacji poprzez apostolstwo Szkaplerza.
Generaù Zakonu Ojciec Sylweriusz w 1950 roku, z okazji 700-lecia Szkaplerza œwiêtego, napisaù w liœcie do caùego Zakonu Karmelitów Bosych te znamienne sùowa, bêd¹ce echem wezwania papie¿a
Piusa XII: „Spodziewamy siê, ¿e wszyscy bêdziemy gùosicielami i
propagatorami Úwiêtego Szkaplerza Karmelitañskiego. Szczególnie
bêdziecie nimi wy – najdro¿si synowie - nale¿¹cy do Pierwszego Zakonu, gùosz¹c jego przywileje i ùaski (...) W miarê swoich mo¿liwoœci, wszyscy powinniœmy byã gorliwymi apostoùami tego wspaniaùego daru maryjnego, jakim jest Szkaplerz Úwiêty, a zwùaszcza
czùonkowie Trzeciego Zakonu i Bractw Szkaplerznych. Bêdzie to
najmilszym hoùdem, jaki mo¿emy zùo¿yã Najœwiêtszej Marii Pannie
z Góry Karmel.” To apostolstwo Szkaplerza powinno siê wyra¿aã
przede wszystkim œwiadectwem wùasnego, przykùadnego ¿ycia
chrzeœcijañskiego.
Czterech chùopców przyjêùo Szkaplerz œwiêty 14 czerwca 1994 r.
tylko dlatego, ¿e bêd¹c w sobotê na rajdzie mieli poœród siebie Marcina, który œlubowaù w soboty nie jeœã miêsa. „Dlaczego nie jesz?
Jesteœ hindusem, buddyst¹, wegetarianinem?” - pytali. „Nie” - odpowiedziaù Marcin - „Noszê Szkaplerz i œlubowaùem Maryi.”
Nie zawsze jednak wystarczy œwiadectwo ¿ycia. Dziœ potrzeba
tak¿e œwiadectwa sùowa. Wielu ¿yje dobrze, ale nikt nie wie dlaczego. Aby wzbudziã wiarê, trzeba oprócz dobrego przykùadu - dobrego sùowa. Trzeba wiêc mówiã o tym, co Bóg dla nas uczyniù, pouczaã i poci¹gaã do wiary w Jezusa Chrystusa, mówiã o Maryi,
Szkaplerzu jako znaku Jej miùoœci i opieki.
Pewna kobieta przyszùa do koœcioùa na zakoñczenie rekolekcji
przygotowuj¹cych do nawiedzenia obrazu Matki Bo¿ej tylko dlatego, ¿e s¹siadka j¹ zachêciùa: „Przyjdê pani, a nie po¿aùujesz.” Kobie65
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ta ulegùa namowom i stanêùa przed obrazem, a wzrok jej zanurzyù siê
w oczach Maryi. „Wydawaùo mi siê, ¿e Ona patrzy tylko na mnie i
¿e na mój widok posmutniaùa” - wspomina. „Nie wytrzymaùam, uklêkùam, a wtedy coœ siê we mnie dokonaùo, coœ odkrêciùo, zmieniùo.
Chciaùam zrzuciã ten straszny ciê¿ar trzydziestu lat z siebie. Dusza
jêczaùa, serce krwawiùo. Uklêkùam i wyznaùam wszystko na spowiedzi. Odeszùam od konfesjonaùu jak dziecko - inna, ju¿ nie staczaùam
siê ku zgubie. Jak wielkie i dobre jest serce Maryi!”
Wielki cud nawrócenia tej kobiety byù mo¿liwy dziêki sùowu
i œwiadectwu s¹siadki, dziêki prostej zachêcie. I my czyñmy podobnie!
Poœród wszystkich ¿ycia trosk i kùopotów,
Gdy pod wiatr trzeba iœã ka¿dego dnia.
Jedna prawda niech mi œwieci jak gwiazda,
Ýe chrzeœcijanin, to wùaœnie ja!
Wiêc ¿yjmy jak mo¿na najpiêkniej,
Czy wielkie, czy szare s¹ dni,
Bo ¿ycie, to skarb w naszych rêkach
I przez nas ma œwiat lepszym byã!
Wielka troska o budowê Królestwa
Niechaj wiêc, w ka¿dym z nas na zawsze trwa.
I przeze mnie Koœcióù tak¿e ma rosn¹ã,
Bo chrzeœcijanin, to wùaœnie ja!
Mo¿e jeœli bêdê dobrym czùowiekiem,
Który chce lepszym byã ka¿dego dnia,
Pana Boga ktoœ przeze mnie zobaczy,
Bo chrzeœcijanin, to wùaœnie ja!
ÝDKwÚ-KW, 2
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DODATEK

GODZINKI SZKAPLERZNE33

JUTRZNIA
Ks.
W.
Ks.
W.
Ks.
W.

Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani ku pomocy
Tak w dniach ¿ycia mojego, jak œmiertelnej nocy.
Chwaùa b¹dê Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi Úwiêtemu.
Jak byùa na pocz¹tku tak zawsze niech bêdzie
Teraz i na wiek wieków niechaj sùynie wszêdzie.
HYMN

W raju ¿yje Elijasz,/ tam gdzie Ewa ¿yùa,
Która siebie z Adamem / i nas obna¿yùa
Z sukienki niewinnoœci,/ wiêc powtórna Ewa,
Która zakazanego / nie tykaùa drzewa,
Jak drugiego Adama / szat¹ swego ciaùa,
Tak nas Swoja sukienk¹ / razem okryã chciaùa;
W patryarchy œwiêtego / Elijasza domu,
Zasùaniaj¹c od gniewu / Boskiego i gromu.
Niech Panno zasùoniony,/ Twym œwiêtym Szkaplerzem,
Od napadów szatañskich,/ bêdê jak puklerzem.
Ks. Panno Maryjo przyodziaù Ciê Bóg Swoj¹ miùoœci¹.
W. Przyodziewaj tak¿e nas pùaszczem zbawienia wiecznego.
Módlmy siê!
33

Wydane w Warszawie w 1860 r. œpiewa siê je na melodiê Godzinek o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny.
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Prosimy Ciê, Bo¿e, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza
œwiêtego, daj abyœmy wspierani Jej obron¹, mogli dojœã do Twojego
Królestwa w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Panie wysùuchaj modlitwy nasze.
A woùanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Bùogosùawmy Panu.
Bogu chwaùa.
A dusze wiernych zmarùych, przez miùosierdzie Bo¿e, niech
odpoczywaj¹ w pokoju.
W. Amen.
Ks.
W.
Ks.
W.
Ks.

LAUDES
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (dalej jak w jutrzni)
HYMN
Dokument macierzyñskiej/ nad Synem opieki
Byù, ¿e Jakub przebrany / w szaty od Rebeki,
Gdy stan¹ù przed sêdziwym / w leciech Izaakiem,
I¿ mu miaù bùogosùawiã / ojciec byùy znakiem.
Nas w sukienkê Szkaplerza / Maryja przybiera,
W tych szatach skarby wszystkie /Bóg swoje zawiera,
I tak nas przystrojonych,/gdy przed Synem stawi,
Wiecznie nam w tej sukience / Chrystus bùogosùawi.
O! Najœwiêtsza Rebeko / od góry Karmelu,
Weê w Synu pierworodnym / nas za synów wielu.

Ks. Maryjo, w Szkaplerzu œwiêtym otaczaj opiek¹ dzieci Swoje.
ÝDKwÚ-KW, 2
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W. Nie dozwól, byœmy kiedykolwiek bù¹dzili z dala od Ciebie.
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

PRYMA
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (jak w jutrzni)
HYMN
Gdy król ewangeliczny / znaczne gody sprawiù,
Jeden siê w podùym stroju / na tê ucztê stawiù,
Król rzekù z gniewem, nie bêdziesz / bez ¿ycia utraty,
Ýeœ tu przyszedù godowej / nie maj¹cy szaty.
Kazaù, by mu zwi¹zano / i rêce i nogi,
I wrzucono w wewnêtrzny / loch ciemny i srogi.
Kto w Szkaplerza Maryi / sukienkê przybrany,
Ten na gody niebieskie / na wieki wybrany,
Wiêc, o Panno z Karmelu, / niechaj ja w Twym stroju
Mam miejsce przy Twym boku / w niebieskim pokoju.
Ks. Szkaplerz Maryi ochrania nas przed zakusami zùego.
W. Niech nas prowadzi przez trudnoœci ¿ycia ziemskiego
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

TERCJA
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (jak w jutrzni)
HYMN
69
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Gdy siê skraju Chrystusa / dotknêùa odzienia
Niewiasta, uzdrowiona / byùa z krwi pùynienia,
Có¿ ten, który sukienkê / caù¹ ma na sobie,
Pewne zdrowie odbiera / on w ka¿dej chorobie.
Tyœ tê Panno Najœwiêtsza / sukienkê nam daùa,
Któr¹œ sama wùasnemi / rêkami utkaùa,
Wszak jest Twoja, i Syna / Twego na mnie szata,
Zasùoñ ni¹ od zùych przygód / wszystkie moje lata,
A jako jestem Twoj¹ / sukienk¹ okryty,
Niech bêdzie z Tob¹ Jezus / w sercu mym wyryty.,
Ks. Panno Maryjo, przyozdabiaj nas zawsze znakiem Swojej miùoœci.
W. Nie dozwól, byœmy kiedykolwiek okazali Ci niewdziêcznoœã.
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

SEXTA
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (jak w jutrzni)
HYMN
Byù Dawid z przywi¹zanym / sercem do Jonaty,
A Jonatas do niego / i daù mu swe szaty,
Co byùo serc zù¹czonych / miêdzy niemi znakiem;
Ty nas Panno okrywasz / Swoim Jedynakiem.
O miùoœci ognista, / przez œwiête imiona,
Niech Jezus piersi strze¿e, / Maryja ramiona,
Miejcie¿ o duszy mojej / usilne staranie,
Niech w Najœwiêtszych ramionach / waszych mam skonanie,
Gdy siê czas ¿ycia mego / zakoñczy œmiertelny,
ÝDKwÚ-KW, 2
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Niech¿e duch mój, tam z wami / bêdzie nierozdzielny.
Ks. Szata Twoja, Maryjo, jest zadatkiem chwaùy wiecznej.
W. Pomó¿ nam j¹ zdobywaã naszym codziennym ¿yciem.
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

NONA
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani...(jak w jutrzni)
HYMN
Prócz w niebie wiekuistej / od Ciebie zapùaty,
Rozdajesz Panno sùugom / Twym dwoiste szaty.
Rzekù Salomon: ¿e siê baã / œniegów niegotowi,
Dwojakie szaty maj¹,/ gdy Twoi domowi.”
Bo Szkaplerza sukienka / tak grzeje czùowieka,
Ýe jako sùoñce œniegi / roztapia z daleka,
Ta sukienka oziêbùoœã / od serca oddala.
Dusze nasze do Boskiej / miùoœci rozpala.
Niech nas Panno t¹ szat¹ / ùaska Twa obdarzy,
Wtenczas, gdy mróz œmiertelny / ¿ycie nasze zwarzy.
Ks. Niczego baã siê nie muszê, bêd¹c pod opiek¹ Maryi.
W. Ta, Która mieszka w Niebie, niech mnie tam zaprowadzi.
Módlmy siê ! (jak w jutrzni)

NIESZPORY
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Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (jak w jutrzni)
HYMN
Choã byù Józef niewinny / z pùaszcza obna¿ony,
Nie zasùoniù niecnoty / Putyfara ¿ony:
Úwiêta byùa sukienka / z Józafa osoby,
Có¿, kiedy nieczystoœci / nie daùa ozdoby,
Szata Twoja, Maryjo,/ wszystkich ludzi stanów
Okrywa, choã najwiêkszych / grzechy publikanów:
Ja nie œmiem z publikanem / ócz podnieœã do Boga,
Póki na mnie nie spocznie / szata Twoja droga.
Przyjmie syna grzesznego,/ gdy takow¹ szat¹
Okrytego Bóg znajdzie, / nagrodzi zapùat¹.
Ks. Matko Szkaplerzna, napeùnij nasze serca umiùowaniem Bo¿ej
woli.
W. Byœmy przez to wypeùnili miùoœã Jego Boskiego Serca.
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

KOMPLETA
Ks. Przyb¹dê nam miùoœciwa Pani... (jak w jutrzni)
HYMN
Pewna Elizeusza / w tym byùa otucha,
Ýe w pùaszczu Elijasza / dwojakiego ducha
Odbierze kiedy Szkaplerz / nas œwiêty okryje
Dowód pewny, ¿e Jezus / w nas z Maryja ¿yje.
W tej sukience sùug Swoich / Maryja mieã chciaùa,
ÝDKwÚ-KW, 2
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Aby strzegùa wraz z Symen / dusze ich i ciaùa;
Niech Bogu nieustanne / bêd¹ dziêkczynienia,
Ýe nie tknie mól piekielny / Maryi odzienia.
Dusza moja nie zginie,/ chocia¿ czart z ni¹ zarwie
W skonaniu, gdy zostajê / Panno w Twojej barwie.
Ks. W godzinie naszej œmierci Maryjo okryj nas Szkaplerzem
œwiêtym.
W. Byœmy trafili do obiecanego nam Królestwa Twego Syna.
Módlmy siê! (jak w jutrzni)

OFIAROWANIE
Bo¿e ! zniosùeœ Jerycho / i z murami spoùem,
Gdy Jozue siedemkroã / obszedù miasto koùem;
I ja w siedmiu dziesi¹tkach / zgin¹ã siê nie bojê,
W tych Godzinkach Szkaplerza / wielbi¹c Matkê moj¹
Bo, gdy mój jêzyk Ciebie / w tych Godzinkach chwali,
Moc Twa mury czartowskie / naprzeciw mnie zwali.
Ks. Pozwól mi Panno Maryjo nieustannie wysùawiaã Ciebie.
W. Bym w ten sposób mógù siê odwdziêczyã za Twe dary.
Módlmy siê!
Prosimy Ciê, Bo¿e, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza
œwiêtego, daj abyœmy wspierani Jej obron¹ mogli dojœã do Twojego
Królestwa w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ks. Panie, wysùuchaj modlitwy nasze.
W. A woùanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. Bùogosùawmy Panu.
73
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W. Bogu chwaùa.
Ks. A dusze wiernych zmarùych przez miùosierdzie Bo¿e, niech
odpoczywaj¹ w pokoju
W. Amen.

LITANIA DO MARYI, MATKI KARMELU
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usùysz nas, Chryste wysùuchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmiùuj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e, zmiùuj siê nad nami.
Duchu Úwiêty, Bo¿e, zmiùuj siê nad nami.
Úwiêta Trójco, jedyny Bo¿e, zmiùuj siê nad nami.
Dziewicza Bo¿a Rodzicielko, módl siê za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,
Patronko i Pani Karmelu,
Królowo, Ozdobo Karmelu,
Matko i Siostro nasza,
Opiekunko Karmelu,
Chroni¹ca nas Szkaplerzem œwiêtym,
W historii Karmelu zawsze obecna,
Bùogosùawiona Dziewico z Góry Karmel,
Chwaùo Góry Karmel,
Kwiecie Karmelu,
Gwiazdo Morza,
Bramo nieba,
Ýycie i nasza nadziejo,
Matko najsùodsza,
Matko miùosierdzia,
ÝDKwÚ-KW, 2
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Matko piêknej miùoœci,
Matko ùaski Bo¿ej,
Matko Dziewico,
Dziewico Czystego Serca,
Dziewico Niepokalana,
Oblubienico Ducha Úwiêtego,
Mieszkanie Trójcy Úwiêtej,
Przeczysty obrazie Koœcioùa,
Mistrzyni ¿ycia duchowego,
Nosz¹ca Sùowo Boga,
Dziewico zasùuchana w Sùowo,
Dziewico czuwaj¹ca,
Dziewico cicha i ukryta,
Zachowuj¹ca w sercu wszystkie Bo¿e sprawy,
Trwaj¹ca na modlitwie,
Trwaj¹ca mê¿nie w mroku wiary,
Zawsze ulegùa Duchowi Úwiêtemu,
Posùuszna woli Ojca,
Id¹ca za Chrystusem a¿ do stóp Krzy¿a,
Oczekuj¹ca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radoœci,
Doskonaùa uczennico swojego Syna,
Pierwsza spoœród ubogich Pana,
Pokorna Sùu¿ebnico Pañska,
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa,
Wzorze naszego oddania siê Bogu,
Maryjo, miùuj¹ca obecnoœci,
Towarzysz¹ca nam w pielgrzymce wiary,
Przewodniczko na Górê Karmel,
Królowo Szkaplerza œwiêtego,
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Baranku Bo¿y, który gùadzisz grzechy œwiata,
przepuœã nam Panie.
Baranku Bo¿y, który gùadzisz grzechy œwiata,
wysùuchaj nas Panie.
Baranku Bo¿y, który gùadzisz grzechy œwiata,
zmiùuj siê nad nami.
P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel,
W. Daj nam znak opieki Twojej.
Módlmy siê:
Bo¿e, Ty ozdobiùeœ Zakon Karmelitañski zaszczytnym tytuùem
Najœwiêtszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy,
spraw ùaskawie, abyœmy oddaj¹c Jej czeœã i umocnieni Jej obron¹,
zasùu¿yli na osi¹gniêcie wiecznej radoœci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ÝDKwÚ-KW, 2
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PORADY PRAKTYCZNE I WYJAÚNIENIA
1. Z czego zrobiony jest Szkaplerz i jak ma wygl¹daã?
Szkaplerz Najœwiêtszej Marii Panny z Góry Karmel jest wykonany z br¹zowego sukna, a dwa jego pùatki s¹ poù¹czone tasiemk¹. Z
jednej strony umieszcza siê wizerunek Matki Bo¿ej, a z drugiej strony - Serce Jezusa lub ich symbole. Szkaplerz du¿y nosz¹ bracia i siostry z Pierwszego i Drugiego Zakonu Karmelitañskiego, a ten najmniejszy - wszyscy inni wierni.
Papie¿ Pius XII zezwoliù na noszenie medalika szkaplerznego zamiast Szkaplerza pùóciennego. Mo¿na zatem nosiã Szkaplerz pùócienny lub medalik.
2. Co zrobiã, jeœli Szkaplerz siê zniszczy?
Szkaplerz jest poœwiêcony, jeœli wiêc ulegnie zniszczeniu, nale¿y
go albo spaliã, albo zakopaã. Nie powinniœmy wyrzucaã go na œmieci, gdy¿ byùoby to brakiem szacunku wobec samego znaku, jak równie¿ wobec Maryi.
Gdy zniszczy siê nam pùócienny Szkaplerz albo zgubimy medalik,
nabywamy nowy i nakùadamy go sobie sami, gdy¿ przyjêcie Szkaplerza dokonuje siê tylko raz.
3. Czy Szkaplerz mog¹ przyjmowaã osoby nieobecne?
Tylko w wyj¹tkowych wypadkach wysyùa siê poœwiêcony Szkaplerz np. osobom ciê¿ko chorym, ¿oùnierzom, wiêêniom, aby naùo¿yli go sobie sami i podjêli praktykê nabo¿eñstwa z nim zwi¹zanego.
Gdy jednak ustan¹ przeszkody, powinni Szkaplerz przyj¹ã na nowo z
r¹k kapùana.
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4. Kto mo¿e przyj¹ã do Szkaplerza?
Naùo¿enia Szkaplerza mo¿e dokonaã ka¿dy kapùan i diakon wedùug obrzêdu zatwierdzonego przez Stolicê Apostolsk¹. Przyjêcie
Szkaplerza nie oznacza automatycznego wst¹pienia do Bractwa, lecz
tylko wù¹czenie do Rodzimy karmelitañskiej. Przyjêcie do Barctwa
Szkaplerznego wymaga oddzielnej decyzji, zarówno wiernego, jak i
osoby upowa¿nionej do dziaùania w imieniu Zakonu.
5. Czy Szkaplerz mo¿na zdejmowaã?
Po przyjêciu Szkaplerza najlepiej go nosiã na szyi. Nie speùnia
nale¿ycie obowi¹zku ten, kto przyj¹wszy Szkaplerz umieszcza go np.
w mieszkaniu na œcianie. Wielkoœã ùask udzielonych przez Maryjê w
tym znaku domaga siê od nas noszenia go w sposób godny.

ÝDKwÚ-KW, 2
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WYKAZ SKRÓTÓW
EK

Encyklopedia Katolicka.

KKK Katechizm Koœcioùa Katolickiego.
LG

Lumen gentium - Konstytucja Dogmatyczna Soboru Watykañskiego II.

MC

Marialis cultus, adhortacja apostolska Ojca Úwiêtego Pawùa
VI o rozwoju nale¿ycie pojêtego kultu maryjnego.

SM

Signum magnum, adhortacja apostolska Ojca Úwiêtego Pawùa
VI o czci i naœladowaniu Najœwiêtszej Maryi Panny, Matki
Koœcioùa.
79
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

SPIS TREÚCI

W ST Æ P ................................................................................................... 3
1. PAMI¥TKA CUDU ................................................................................. 4
2. SZATA MARYI ....................................................................................... 9
3. MOC SZKAPLERZA ÚWIÆTEGO........................................................ 13
4. ZNAK ODDANIA SIÆ MARYI............................................................. 17
5. OBIETNICE I ZOBOWI¥ZANIA SZKAPLERZNE ............................ 23
6. WEZWANIE DO POKUTY .................................................................. 28
7. WEZWANIE DO CZYSTOÚCI ............................................................. 33
8. WEZWANIE DO MODLITWY ............................................................ 39
9. B£OGOS£AWIEÑSTWO SZKAPLERZNE ......................................... 45
10. W RODZINIE KARMELU ................................................................... 51
11. BRACTWO N.M.P. Z GÓRY KARMEL ............................................. 57
12. APOSTOLSTWO SZKAPLERZA ........................................................ 63
DODATEK ............................................................................................. 67
Godzinki Szkaplerzne .................................................................................. 67
Litania do Maryi, Matki Karmelu ................................................................ 74
B I B LI OGRAFI A ................................................................................ 79
W YKAZ SKRÓT ÓW ........................................................................ 79

ÝDKwÚ-KW, 2

80
Pobrano ze strony szkaplerz.pl

