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WSTÆP  

 

� Maryja jest jak kryjówka, 

w której zgromadzili siê bez 

¿adnego wyj¹tku wszyscy chorzy, 

biedni, porzuceni; Bóg dla nich 

stworzyù to schronisko� 

Úw. Bazyli Wielki 

 

 Ýyjemy w czasach trudnych i niebezpiecznych, czasach terroru  

i przemocy. Czùowiek wspóùczesny czuje siê zagro¿ony i zagubiony  

w dzisiejszym �nowoczesnym �wiecie�. Paradoksem jest, ¿e im wiêcej czùowiek 

odkryù i zdobyù, tym trudniej mu ¿yã. Tempo ¿ycia jest �szalone�. 

Ýyj¹c, musimy dokonywaã ró¿nych, trudnych nieraz wyborów. Jak¿e trudno nam 

siê odnaleêã, gdy media zalewaj¹ nas tysi¹cem bezbo¿nych informacji, 

sprzecznych z Dekalogiem. Zastanówmy siê zatem jak sobie z tym radziã, jak 

¿yã? Kto mo¿e nam przyj�ã z pomoc¹? Odpowiedê jest jedna: z pewno�ci¹  

z pomoc¹ pospieszy nam Matka Ko�cioùa, gdy¿ jak powiedziaù �w. Bazyli Wielki 

� Bóg dla nas stworzyù to schronisko, jakim jest Maryja. 

 W caùej ekonomii zbawienia zajmuje Ona specjalne i niepowtarzalne 

miejsce. Jako Matka Ko�cioùa jest doskonaùym przykùadem, wzorem, znakiem 

niezawodnej nadziei i pociechy dla chrze�cijanina. Dlatego Ko�cióù darzy J¹ 

szczególnym kultem.  

 W dziejach Ko�cioùa odnajdujemy sporo ró¿nych form kultu maryjnego. 

Zawsze d¹¿yùy one ku temu, by byã wyrazem wielkiej czci, miùo�ci i zaufania, 

jakimi wierni darzyli Matkê Naj�wiêtsz¹. Jedn¹ z form pobo¿no�ci maryjnej, 
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zatwierdzon¹ i zalecan¹ przez Ko�cióù od wieków, jest nabo¿eñstwo szkaplerzne. 

Stanowi ono jedn¹ z wielu dróg dotarcia do Jezusa. 

 Dlatego w niniejszej pracy, postaram siê wykazaã znaczenie tego 

nabo¿eñstwa w Ko�ciele. Pragnê równie¿ zebraã caùoksztaùt informacji  

o nabo¿eñstwie, aby moja praca posùu¿yùa innym.  

Posùuguj¹c siê metod¹ analityczn¹ stworzyùam 4 rozdziaùy pracy  

o szkaplerzu �wiêtym, który jest wyrazem kultu w wybranych publikacjach 

karmelitañskich. Rozdziaù I po�wiêcony jest pocz¹tkowemu kultowi Naj�wiêtszej 

Maryi Panny w zakonie, wynikiem czego byù dalszy efekt ukazania siê matki 

Bo¿ej Szymonowi Stock. W rozdziale II, rozprawiam na temat 

rozpowszechnienia szkaplerza �wiêtego. Znaczenia nabo¿eñstwa w Ko�ciele  

i podstawy jego praktykowania znalazùy swoje miejsce w rozdziale II pracy. 

Czwarty ju¿ rozdziaù po�wiêcony jest cudom i nawróceniom, które s¹ przecie¿ 

wyrazem matczynej troski Naj�wiêtszej Maryi Panny. Maryja po�rednicz¹c 

bowiem �miêdzy niebem a ziemi¹�, stanowi dla nas w tych trudnych 

�konsumpcyjnych� czasach wzór do na�ladowania. 

W mojej pracy podstawowymi tekstami êródùowymi bêd¹ publikacje 

karmelitañskie. Wiele inspiracji dostarczyùy tak¿e wypowiedzi pasterzy Ko�cioùa 

na temat nabo¿eñstwa szkaplerznego oraz literatura dotycz¹ca mariologii. 

Zamierzeniem moim byùo, aby ta praca posùu¿yùa poszerzeniu chwaùy  

i kultu maryjnego, aby innym ludziom pozwoliùa odnaleêã drogê do szkaplerza,  

a przez to do wiecznego zbawienia.  
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ROZDZIA£ I 

 

1. KARMELITAÑSKA TRADYCJA MARYJNA. 

 

 

Szkaplerz Karmelitañski jest gùêboko zwi¹zany z ¿yciem zakonu 

Karmelitañskiego. Nie byù on przyczyn¹ zrodzenia siê w Karmelu nabo¿eñstwa 

do Naj�wiêtszej Maryi Panny, ale raczej �owocem� i konsekwencj¹ tego 

pierwotnego, nieprzerwanego kultu. Miaù on zacie�niã bardziej miùo�ã, istniej¹c¹ 

ju¿ od dawna miêdzy Maryj¹ a Jej dzieãmi. Caùy Karmel bowiem od pocz¹tku 

swego istnienia zwi¹zany byù z Matk¹ Bo¿¹
1. Akcenty karmelitañskiej czci 

Naj�wiêtszej Maryi Panny byùy ró¿norodne; poznamy je przez pryzmat 

duchowo�ci, historii, ¿ywego �wiadectwa, archeologii, malarstwa, legendy  

i liturgii. 

 

1.1. Cze�ã dla Maryi w pierwszej wspólnocie karmelitañskiej. 

 

Pierwsze historyczne wiêzi z Maryj¹ rozpoczynaj¹ siê od biblijnego 

proroka Eliasza, który ¿yù blisko tysi¹c lat przed narodzeniem Chrystusa  

i bywaù na Górze Karmel. Karmelici uwa¿aj¹ Go, za swego duchowego ojca
2. 

Klêcz¹c na wzgórzach Karmelu, prorok modliù siê o deszcz, oczekuj¹c od Boga 

znaku, ¿e dùuga susza zesùana na naród jako kara dobiegnie niebawem koñca. 

Siedem razy posyùaù sùugê w stronê morza, a¿ ujrzaù podnosz¹c¹ siê nad morzem 

chmurkê (1 Krl. 18,44). Zwiastowaùa ona nadchodz¹cy deszcz, który wysuszonej 

trzy i póù letni¹ susz¹ ziemi, na nowo przywróciù ¿ycie. 

                                                           
1 Por. D. Wider, Ideaù Karmelu w jego podstawowych wymiarach. 
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Tradycja Ojców Ko�cioùa mówi, ¿e Eliasz o�wiecony �wiatùem Bo¿ym 

poznaù wtedy dalszy ci¹g historii zbawienia ludzko�ci. Rozeznaù, ¿e zbli¿aj¹cy 

siê obùok symbolizowaù Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê
3; obùok wyùoniù siê z mêtnego 

i ska¿onego morza, a byù lekki i wolny od wszelkiego brudu, Maryja narodziùa 

siê z grzesznej natury ludzkiej, a od pocz¹tku do koñca zostaùa wolna od grzechu. 

Obùok byù zapowiedzi¹ wielkiego i upragnionego deszczu; Ona zapowiedzi¹ 

strumieni niewyczerpanych ùask � Chrystusa4. 

Tradycja Karmelitañska interpretuj¹c maùy obùok w wymiarze 

profetycznym jako symbol Matki Bo¿ej, przyjêùa to wyja�nienie jako swoist¹ 

zachêtê do nabo¿eñstwa ku Jej czci. Interpretacja ta szybko znalazùa miejsce  

w malarstwie i liturgii karmelitañskiej.  

 

 

 

Prorok Eliasz,zwany,, Prorokiem Ognia��,                 

czêsto jest przedstawiany z mieczem ognistym. 

                                                                                                                                                                          
2 Por. D. Wider, Duchowo�ã Karmelitañska, Kraków 1999, s. 5-6. 
3Por. J. Zieliñski, Herb Karmelu, Kraków 1999, s. 21.  
4Por. K.B. Garside, Prorok Karmelu, cz. I, Kraków 1938, s. 137.
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Do Soboru Watykañskiego II co roku na �wiêto Matki Bo¿ej z Góry 

Karmel-Matki Szkaplerznej modlono siê nastêpuj¹cymi sùowami: �Prawdziwie 

godnym, sprawiedliwym i sùusznym jest, by�my Ci zawsze i wszêdzie dziêki 

skùadali, Wùadco �wiêty, Ojcze wszechmocny, wieczny Bo¿e, który przez lekk¹ 

chmurkê, z morza siê unosz¹c¹, cudownie okazaùe� Niepokalan¹ Dziewicê Mariê 

bùogosùawionemu prorokowi Eliaszowi i chciaùe�, by Jej cze�ã oddawali synowie 

proroccy5.   

  Eliasz swoj¹ miùo�ã do �Dziewicy, która miaùa porodziã� (Iz 7,14) 

�wszczepiù� tak¿e w serca swoich na�ladowców, którzy zaczêli gromadziã siê 

wokóù niego. Tak na Górze Karmel powstaùa proroczo � pustelnicza wspólnota
6. 

Po�wiadcza to przekaz Rubrica, pisarza XIV- wiecznych konstytucji 

karmelitañskich, odwoùuj¹cych siê do Soboru Watykañskiego IV (1215 r.). 

Znajdujemy tam zapis: �Ogùaszamy, po�wiadczaj¹c prawdzie, ¿e pocz¹wszy od 

czasu, gdy prorocy Eliasz i Elizeusz zamieszkiwali pobo¿nie na Górze Karmel, 

�wiêci Ojcowie, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, których 

kontemplacja rzeczy niebieskich poci¹gaùa do samotno�ci tej¿e Góry, bez 

w¹tpienia prowadzili ¿ycie przy êródle Eliasza, przebywaj¹c wytrwale  

i z powodzeniem w nieustannej oraz �wiêtej skrusze...�
7.  

 

 

                                                           
5 Bernard od Matki Bo¿ej, Znak zbawienia, Kraków 1940, s. 59. 
6 Por. B. Szczepanowicz, Eliasz prorok jak ogieñ, Kraków 2003, s. 94. 
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Ruiny ko�cioùa dedykowanego Maryi Dziewicy na  Gorze Karmel. 

Tradycja mówi, ¿e wspólnota ta dotrwaùa na Górze Karmel do XI wieku po 

Chrystusie.   

Rozwa¿anie ¿ycia Maryii  zrodziùo we wspólnocie trzy wyobra¿enia 

Maryi: jako Patronki (czyli Pani miejsca), Matki,  Siostry8. Poczucie specyficznej 

wiêzi z Maryj¹ ujawniùo siê nie w samych pojêciach, bo te s¹ przecie¿ 

uniwersalne, ale  tre�ciach, które siê w nich kryùy. Okre�lenie Maryii jako Siostry 

wypùynêùo ze wspomnianej wcze�niej  legendarnej sentencjim, twierdzacej, i¿ 

Bóg w szczególny sposób pierwszej wspólnocie objawiù przez  (wizjê chmurki,  

o której opowiada 1 Ksiêga Królewska 18,4146 ), ¿e narodzi siê dziewczynka, 

która od ùona matki wolna bêdzie od wszelkiej zmazy grzechu, która - podobnie 

jak oni - dobrowolnie przyjmie dziewictwo, i z której - pomimo i¿ bêdzie 

dziewic¹- narodzi siê Bóg - Czùowiek. Karmelici zauwa¿aj¹c wypeùnienie 

wszystkich tych  obietnic - gdy rodzaj ludzki otrzymaù ju¿ Syna Bo¿ego, poprzez 

Dziewicê, zrozumieli, ¿e  ona zapoczatkowaùa umilowanie czysto�ci w�ród 

niewiast i byùa pierwsz¹ kobiet¹, która dobrowolnie �lubowaùa dziewictwo
9. 

Spostrzegli czysto�ã nie tyle w odniesieniu do caùkowitej wolno�ci Jej Serca od 

grzechu czy te¿ fizycznej integralno�ci, ale równie¿ w �wietle Jej caùkowitej 

ofiary z siebie.  Tak  oto ta droga któr¹ pod¹¿aùa  do Boga Maryja, zbiegùa siê  

z ich drog¹ ¿yciow¹. Ta zgodno�ã spowodowùa, ¿e karmelici patrzyli na Maryjê 

jak  na Siostrê ucz¹c¹ ich, jak zùo¿yã Bogu caùkowit¹ ofiarê z siebie; czyst¹  

i woln¹ od cienia doskonaùo�ci. W konsekwencji, w czasach apostoùów, z tego 

samego powodu, siebie nazywali braãmi Bùogosùawionej Dziewicy Maryi"
10. 

Bracia równie¿ uznali Maryjê za swoj¹ Patronkê. Opieraùo siê to  

na przyjêciu Jej za Pani¹ i dedykowaniu Jej miejsca, w którym ¿yli. Patronat  

anga¿owaù dwie osoby z wzajemnymi prawami i obowi¹zkami. Poniewa¿ odt¹d 

codzienne ¿ycie pustelników w materialnym wymiarze, a nawet duchowym 

                                                                                                                                                                          
7 PGK, Kraków 2000, s. 11. 
8 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Maryja Flamandzkiej Mistyki 
  Karmelu, Kraków 2000, s. 5-6. 
9 Por. O. Bernard od Matki Bo¿ej, dz. cyt., s. 101.  
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stawaùo siê Jej trosk¹, w zamian przyrzekali sùu¿bê, wyra¿aj¹c swoj¹ 

przynale¿no�ã do ich Pani w modlitwie i pracy, przez szczere i dogùêbne 

na�ladowanie Jej cnót i szerzenie jej czci
11. Pustelnicy dawali tego �wiadectwo 

wielokrotnie.  

Czyni¹c Matkê Bo¿¹ swoj¹ Pani¹ i wùa�cicielk¹ ,,pustelni�, owi zakonnicy 

odnie�li do Niej to, co miaùa w sobie najcenniejszego Góra Karmel. Przyroda 

,,byùa lustrem, w którym odbijaùa siê ich Pani��
12. Cisza i samotno�ã panuj¹ca  

w tym miejscu przywoùywaùa samotno�ã i ciszê Nazaretu, w której rodziùa siê 

�wiêto�ã Maryi. Wyniosùo�ã Karmelu pokrytego zieleni¹ i góruj¹cego nad 

bùêkitem morza �ródziemnego, mówiùa o Jej wyniesieniu ponad wszystkich ludzi 

oraz ponad ich grzech. 

Tak wiêc w piêknie Karmelu wiernie odczytywali tajemnice ¿ycia Maryi  

i piêkno Jej wnêtrza. Umiùowanie przyrody otaczaj¹cej kaplicê, zrodziùa  

w zakonie sposób mówienia o Maryi, oraz zwracanie siê do Niej okre�leniami 

jak: ,,Kwiecie Karmelu��, ,,Pùodna winnico�, ,,Lilio zùocista��
13. 

Na zboczu Góry Karmel, dokùadniej w kotlinie Wadl�ain es Siah, 

pustelnicy wybudowali kaplicê po�wiêcon¹ Naj�wiêtszej Maryi Pannie, która 

dotrwaùa do czasów Chrystusa. Po wniebowziêciu Matki Bo¿ej �wi¹tyniê 

odnowiono z zachowaniem pierwotnego ksztaùtu; zrujnowan¹ w XIII w. przez 

pogan, po blisko 500 latach ponownie odbudowano14. Dzi� jest ona najstarszym 

ko�cioùem na �wiecie ku czci Bogurodzicy znanym jako Sanktuarium Stella 

Maris.  

                                                                                                                                                                          
10 Por. Karmel przemyski, Przemy�l 1900, s. 26. 
11 Por. ........................................................................................Karmel nr 3, Kraków 1999, s. 91. 
12 Por. J. Zieliñski, Maryja w ¿yciu Karmelu, Kraków 2001, s. 15. 
13 Por. Tam¿e, s. 15. 
14 Por. Prorok ognia, Nasza arka, Kraków 2003, nr 7, s. 3. 
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Klasztor ,,Stella Maris�na Gorze Karmel 

 

 

 

Drewniana statua Matki Bozej z GóryKarmel 

z oùtarza glownego swiatyni Stella Maris. 
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O nim publicznie dnia 24 lipca 1988 r. wspomina Jan Paweù II:  

�W obecnym miesi¹cu obchodzili�my wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny  

z Góry Karmel, tak bardzo bliskiej pobo¿no�ci ludu chrze�cijañskiego na caùym 

�wiecie i zwi¹zanej szczególnie z ¿yciem wielkiej zakonnej rodziny 

karmelitañskiej. My�l nasza biegnie ku �wiêtej górze Karmel, któr¹ �wiat 

biblijny uwa¿aù za symbol ùaski, bùogosùawieñstwa i piêkna. Na niej karmelici 

wznie�li swój pierwszy ko�cióù, po�wiêcaj¹c go Dziewicy Maryi Flos Carmeli 

(kwiat Karmelu), zachowuj¹cej piêkno wszystkich cnót. Chcieli wyraziã w ten 

sposób wùasne pragnienie caùkowitego po�wiêcenia siê Jej oraz staùego zwi¹zania 

swej sùu¿by Maryi ze Sùu¿b¹. Dlatego wùa�nie w Karmelu i w ka¿dej duszy 

gùêboko karmelitañskiej kwitnie ¿ycie mocnej jedno�ci i za¿yùo�ci z Maryj¹, 

jaki� nowy sposób ¿ycia dla Boga i przedùu¿enia tutaj na ziemi miùo�ci Syna 

Bo¿ego ku Maryi, Jego Matce�
15. 

Nazaret, miejscowo�ã, w której Maryja urodziùa siê, mieszkaùa  

i wychowywaùa Jezusa � mowa o Nazarecie - oddalona jest od Góry Karmel 

bardzo niewiele, dlatego niektórzy utrzymuj¹, ¿e Matka Chrystusa mogùa tam 

bywaã. Legendy nawet mówi¹, ¿e odwiedziùa karmelitañskich eremitów 

przypuszczalnie kilka razy: w dzieciñstwie z Joachimem i Ann¹, póêniej podczas 

ucieczki do Egiptu zatrzymuj¹c siê na nocleg oraz mieszkaj¹c w Nazarecie po 

Zesùaniu Ducha Úw.
16. Mo¿e o tym �wiadczyã równie¿ znajduj¹cy siê we 

wspomnianym Sanktuarium fresk17.  

                                                           
15 Jan Paweù II, Kwiat Karmelu, Homilia z dn. 24.07.1988, LR (1988), nr 7, s. 10. 
16 Por. Klasztor jak latarnia, Nasza arka, dz. cyt., s. 13.  
 
17 Por. J. Zieliñski, Maryja w najstarszych legendach Karmelu, Kraków 1999, s. 6.  
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Fresk zdobi¹cy kopuùê �wi¹tyni Stella Maris z Góry Karmel. 

 

Zdobi on kopuùê kaplicy znajduj¹c¹ siê nad figur¹ Matki Bo¿ej Szkaplerznej. 

Widzimy na nim Maryjê, Úw. Józefa i maùego Jezusa opuszczaj¹cego erem  

w Wadi�air es Siah, w towarzystwie dwóch pustelników, nios¹cych prowiant na 

dalsz¹ drogê. Za nimi, w niewielkich grotach, widaã grupê pozostaùych 

pustelników. W oczach eremitów mo¿na dostrzec wzruszenie: oto na ich oczach 

speùniùo siê starotestamentowe proroctwo i ujrzeli oczekiwanego od wieków 

Mesjasza18. 

Z czasem pustelnicy karmelitañscy zrozumieli, ¿e �sùuga nie przebywa  

w domu na zawsze, ale dopiero syn� (por. J 8,35). Z idei Patronki i Pani miejsca 

wyùoniùo siê wiec kolejne wyobra¿enie Maryi jako matki, gùowy rodziny
19. 

Matki, która daje odczucie ciepùa i akceptacji, pozostaje blisko czùowieka, nie 

zapominaj¹c o obowi¹zku wychowywania. W wyobra¿eniu ermitów Maryja jako 

matka tworzyùa duchow¹ przestrzeñ i atmosferê Karmelu, w której wzrastali, 

przyjmuj¹c ka¿de karmelitañskie powoùanie za swoj¹ wùasno�ã, towarzysz¹c jego 

rozwojowi i doprowadzaj¹c do peùnego rozkwitu .  

                                                           
 
18 Por. Tam¿e, s. 6.   
19 Por.  ................................................................................. Karmel, dz. cyt., nr 3, s. 92. 
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Eremici karmelitañscy nie tylko tworzyli rodzinê po�wiêcon¹ kultowi 

Maryi, ale z czasem ich zakon staù siê pierwszym, który nosiù imiê Matki Bo¿ej 

oficjalnie w dokumentach papieskich20. 

Okre�lenie ,,Bracia Matki Bo¿ej z Góry Karmel�� pojawiùo siê w bulli  papie¿a 

Innocentego IV (W 1252 z 13 stycznia ), co oznacza, ¿e ju¿ wcze�niej byùo  

w powszechnym u¿yciu. Nazwê zakonu utrwaliùo zalecenie Konstytucji z 1294 

roku, w którym czytamy: �Je¿eli ktokolwiek zada pytanie odno�nie do naszego 

zakonu lub jego nazwy, nale¿y daã nazwê Zakon Naj�wiêtszej Maryi Panny"
21. 

Wzmianki o Matce Chrystusowej pojawiaj¹ siê niejednokrotnie w tekstach 

karmelitañskich. Od pierwszej poùowy XIII stulecia pobyt pustelników na Górze 

Karmel ulegù zagro¿eniu. Pogorszenie sytuacji chrze�cijan nast¹piùo wraz  

z upadkiem Jerozolimy w 1291 roku. Miasto to znajdowaùo siê w rêkach 

Saracenów. Nie ustêpowali oni w najazdach, posuwaj¹c siê coraz dalej na 

póùnoc
22. Nieùatw¹ atmosferê panuj¹c¹ we wspólnocie opisaù karmelitañski 

kronikarz: �Wielu sùabszych czùonków zakonu do�wiadczaùo z powodu tych 

czêstych najazdów pogañskich licznych rozterek i obaw. Pragnêli oni opu�ciã 

Ziemiê Úwiêt¹, a je¿eli byùoby to mo¿liwe poza ni¹ zakùadaã nowe klasztory  

i sùu¿yã Bogu oraz �wiêtej Matce, bez obaw i nieustannie. Zwoùano wiêc kapituùê 

generaln¹ w klasztorze na Górze Karmel, aby zastanowiã siê, czy wolno opu�ciã 

tê górê. Chocia¿ pomiêdzy braãmi byùo wielu takich, którzy uwa¿ali, ¿e pod 

¿adnym pretekstem nie wolno opu�ciã Ziemi Úwiêtej i budowaã klasztorów poza 

ni¹, to jednak przyjêto opiniê przeciwn¹. I tak przeor klasztoru na Górze Karmel 

maj¹c na uwadze nieustanne prze�ladowanie zakonu w Ziemi Úwiêtej przez 

pogan, zachêcony równie¿ w snach przez Chrystusa i Dziewicê Maryjê, zezwoliù 

                                                           
20 Por. J. Belgran, Le scapulaire du Carmel, Avenione 1958, s. 35. 
 
21Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Historia Zakonu Karmelitów Bosych, 
   Kraków 1998, s. 4.  
 
22 Por. J. Zieliñski, Historia wspólnoty pustelników z Wadi es siah, Kraków 1998, s.18. 
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niektórym braciom na opuszczenie Ziemi Úwiêtej
23. Byli tacy, którzy 

zdecydowali siê pozostaã na miejscu, pomimo �miertelnego zagro¿enia. Decyzjê 

tê podjêli gùównie ze wzglêdu na wierno�ã �lubowan¹ Maryi � ich Siostrze, 

Matce i Patronce. Jak zakoñczyùy siê ich losy? Szczegóùowo opisaù je 

karmelitañski pisarz Wilhelm z Sanvico: �Dwa lata Saraceni oblegali bogate 

miasto Akko i dopiero w maju 1291 roku, po wielu potyczkach, walkach  

i cudownych obronach miasta przez jego chrze�cijañskich obroñców, dostaùo siê 

ono w rêce niewiernych. Poganie wymordowali lub uprowadzili ponad 

trzydzie�ci tysiêcy chrze�cijan, nie licz¹c tych, którzy uciekli na ùodziach, w�ród 

których byùem równie¿ ja (...). Saraceni do tego stopnia zniszczyli miasto, ¿e 

klasztor zakonu, który tam byù, nie nadawaù siê do ponownego zamieszkania. 

Stamt¹d udali siê na Górê Karmel i spalili klasztor Braci Bùogosùawionej 

Dziewicy Maryi�24. W chwili tej zastano zakonników �piewaj¹cych �Salve 

Regina� i radosnym sercem oczekuj¹cych spotkania z ich �Oblubienic¹�. 

Postawili oni dar kontemplacyjnego powoùania ponad wùasne ¿ycie. 

Zanim doszùo do mêczeñskiej �mierci, czê�ã zakonników opu�ciùo Górê 

Karmel z pragnieniem szerzenia czci Naj�wiêtszej Maryi Panny poza granicami 

Ziemi Úwiêtej
25. Pocz¹tkowy pobyt w Europie byù dla nich niespokojnym 

czasem. Wykorzenieni ze swego �rodowiska i eremickiego sposobu ¿ycia, 

znaleêli siê w nowych warunkach ¿yciowych pod wieloma wzglêdami,  

a zwùaszcza duchowo � charyzmatycznym, eklezjalnym i kulturalnym.  

Powstanie w Ko�ciele dwóch bardzo dynamicznych zakonów, jakimi byli 

dominikanie i franciszkanie wprowadziùo now¹ ideê; radykalnego ubóstwa  

i gùoszenia Ewangelii. Sytuacja ta wywoùaùa poczucie zagro¿enia  

w ko�ciele diecezjalnym, dlatego do pustelników przybyùych z Karmelu 

ustosunkowano siê z ostro¿no�ci¹ i obaw¹. 

Du¿e niezrozumienie budziùo ich ¿ycie ukierunkowane na modlitwê, 

samotno�ã i milczenie i pos¹dzenie o paso¿ytniczy tryb ¿ycia. Wzbudziùo do tego 

                                                           
23 J. Zieliñski, Tajemnice Góry Karmel, Kraków 1998, s. 59. 
24 J. Zieliñski, U Karmelitañskich êródeù, Lublin 1998, s. 35. 
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stopnia niezrozumienie, ¿e utrudniano im sprawowanie sakramentów i nie 

dopuszczano ich do budowy klasztorów w miastach. W�ród hierarchii ko�cielnej 

zaczêto mówiã o likwidacji Zakonu. Groziùo im wcielenie do zakonu 

franciszkanów lub dominikanów. W takiej beznadziejnej sytuacji karmelici 

zwrócili siê o pomoc do papie¿a Innocentego IV. 

 Papie¿ widz¹c niebezpieczeñstwo gro¿¹ce karmelitom, dokonaù pewnych 

zmian w ich regule. Nadaù jej formê zakonu ¿ebrz¹cego wedùug wzoru 

franciszkanów, augustianów i trynitarzy 
26. Pogodzenie karmelitañskiego stylu 

¿ycia ze stylem prezentowanym przez wspólnoty ¿ebrz¹ce nie odbyùo siê bez 

konfliktów. Tradycja byùa wci¹¿ silna i ceniona przez wielu braci; stanowiùa ich 

dziedzictwo, którego nie chcieli utraciã. Echo tych napiêã w zakonie 

odnajdujemy w najstarszych pismach karmelitañskich u Mikoùaja z Narbonne. 

,,Tych, którzy s¹ wam skùonni uwierzyã bùêdnie zapewniacie, ¿e jest z po¿ytkiem 

dla naszego zakonu i naszych bliênich porzuciã samotno�ã pustelni i dzieliã siê  

z mieszkañcami miast ¿yciem kontemplacji, którego mieli�cie przywilej 

do�wiadczyã. Niech mi bêdzie wolno stwierdziã, ¿e dopóki kontemplacja 

stanowiùa cel waszego ¿ycia, wasze modlitwy i �wiête ãwiczenia byùy  

z po¿ytkiem dla was, dla sùawy waszej �wiêto�ci. Ponadto jak cenne perfumy, 

rozchodziùy siê one szeroko i daleko nad miasta i wsie, nios¹c pociechê i ulgê 

tym, do których docieraùy, poci¹gaj¹c wielu do samotno�ci pustelniczego ¿ycia  

i odst¹pienia od zùego postêpowania. Teraz za� nie przynosicie po¿ytku ani 

zakonowi, ani innym'' 27.  

Pomimo interwencji papie¿a zakon pozostawaù nadal   

w niebezpieczeñstwie. Wszystko wskazywaùo na to, ¿e w koñcu zostanie 

rozwi¹zany. Chocia¿ rozpaczliwie zmieniùy siê okoliczno�ci ¿ycia zakonników, 

ich wierna miùo�ã raz przyrzeczona Królowej Karmelu, nie zmniejszyùa siê,  

a zaowocowaùa przychylno�ci¹ Naj�wiêtszej Maryi Panny.  

                                                                                                                                                                          
25 Por. M. Zawada, Spadkobiercy ognistych rydwanów, Kraków 1998, s. 83. 
26 Por. B. J. Wanat, Zakon ..., dz. cyt., s. 24. 
27 J. Zieliñski, U karmelitañskich ..., dz. cyt., s. 35. 
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1.2. Akcenty kultu maryjnego w liturgii karmelitañskiej. 

 

Minêùo wiele czasu zanim inne zgromadzenia zaczêùy czyniã to, co karmelici 

robili od pierwszych wieków swego istnienia. Maryjne akcenty wypeùniaùy  niemal¿e 

caùy dzieñ. Niektóre modlitwy miaùy nawet charakter liturgiczny.  

Znana ka¿demu antyfona �Pod Twoj¹ obronê", zamykaùa  caùodzienn¹ 

modlitwê (w pierwszym okresie istnienia kongregacji wùoskiej recytowano j¹ na 

zakoñczenie gùównych aktów Zgromadzenia). Po nieszporach zawsze byùa 

odmawiana litania do Naj�wiêtszej Panny
28. Rano, przed prym¹, �piewano Mszê 

o Naj�wiêtszej Maryi Pannie, a wieczorem wspólnota gromadziùa siê jeszcze 

przed Jej oùtarzem, aby od�piewaã jak¹� pie�ñ ku Jej czci. Do ,,Confiteor�� byùo 

wprowadzone imiê Naj�wiêtszej Maryi Panny, a raz w tygodniu, najczê�ciej  

w sobotê, gdy pozwalaùy na to przepisy, byùo Jej po�wiêcone caùe oficjum 

liturgiczne.W dalszych etapach rozwoju zakonu wù¹czono sci�lej w liturgiê: 

odmawiane codziennie Oficjum o Naj�wiêtszej Maryi Pannie, wotywn¹ Mszê 

�w. o Naj�wiêtszej Maryi Pannie uroczy�cie recytowan¹ lub �piewan¹ w sobotê 

oraz uroczysty,  �piew ,,Salve Regina�. Antyfonê �Salve Regina� �piewano wiele 

razy w ci¹gu dnia, gdy¿ Kapituùa w Barcelonie (1324) postanowiùa koñczyã ni¹ 

wszystkie Msze �w. i poszczególne czê�ci Liturgii Godzin..."29. W XVII w.  

w Hiszpanii, a potem i na innych terenach, dwa ostatnie obrzêdy liturgiczne 

powierzano temu z zakonników, który - wedùug kolejno�ci, poczynaj¹c od 

generaùa, a koñcz¹c na ostatnio wy�wiêconym kapùanie - na tygodniowej tablicy 

urzêdów byù wyznaczony jako �Capellanus B. Mariae Virginis�.Pozniej w 1932 

r.  zwyczaj ten  staù siê przepisem obowi¹zuj¹cym w caùym zakonie. Ceremoniaù 

hiszpañski podkre�laù, ¿e zakonnik, który poniek¹d w imieniu caùego zakonu 

speùniaù urz¹d kapelana Naj�wiêtszej Maryi Panny, winien siê wyró¿niaã 

szczególn¹ czci¹ i kultem Maryi, odprawiaj¹c codziennie Mszê �w. przy Jej 

                                                           
 
28 Por. D. Wider, Prawie wszystko o Karmelu, Kraków 1990, s. 72.   
 
29 Por. W. Macca, Duch zakonu Karmelitów Bosych, Karmel (1988), nr 9, s. 20. 
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oùtarzu oraz po�wiêcaj¹c Jej jak¹� przez siebie wybran¹, �specjaln¹ praktykê". 

Póêniejsze zarz¹dzenie mówiùo, ¿e �ten, kto mo¿e speùniaã urz¹d kapelana 

Naj�wiêtszej Maryi Panny, niech siê cieszy, i¿ ma mo¿no�ã po�wiêcaã siê  

w sposób szczególny, przez caùy tydzieñ - kultowi najdoskonalszej z Matek"30. 

Powy¿sze zwyczaje ubogacaùy maryjne procesje, bractwa i ró¿aniec. 

Codzienne odmawianie ró¿añca �w. zalecano ka¿demu z zakonników. Póêniejsza 

�wiêta Teresa z Lisieux, która od dzieciñstwa byùa w nim rozmiùowana, nigdy - 

ani przez jeden dzieñ swojego ¿ycia - nie zaniechaùa tej praktyki i to nawet 

wtedy, kiedy mogùa j¹ ofiarowaã Matce Boga dopiero po póùnocy
31. W 1598 r. 

we Wùoszech nauczano mùodych zakonników  przeksztaùcaã to odmawianie 

ró¿añca w kontemplatywne spotkanie z Maryj¹, które pozwoli stan¹ã z miùo�ci¹ 

wobec Niej i podj¹ã synowski dialog. Chocia¿ tekst �Tratado de oracion", 

uznawaù, ¿e odmawianie ró¿añca nie stanowi istotnego zobowi¹zania, to 

wyraênie zaznacza, i¿ ten, który je zaniedbuje, nie nale¿y do oddanych synów 

Najwiêtszej Panny
32. Warto równie¿ wspomnieã, ¿e dokoñczenie modlitwy 

�Zdrowa� Maryjo�, niejako byùo zasùug¹ karmelitów. Úw. Cyryl, który pochodziù 

z tego zakonu i w nim nauczyù siê tej czci, na Soborze Efeskim byù legatem 

papie¿a Celestyna I. Bêd¹c tam, wyst¹più przeciwko bùêdom Nestoriusza  

i dowiódù, ¿e Maryja jest Matk¹ Bo¿¹. W ostateczno�ci jego postawa przyczyniùa 

siê do tego, ¿e Ko�cióù przyj¹ù do �zdrowa�� sùowa: �Úwiêta Maryjo, Matko 

Bo¿a, módl siê za nami grzesznymi teraz i w godzinê �mierci naszej�
33. 

Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ kult Matki Bo¿ej - znanej  póêniej jako Matka 

Boska Szkaplerzna � odzwierciedlal sie w ukùadzie kalendarza  

liturgicznego. Karmelitañski rok liturgiczny byù podzielony na poszczególne 

,,czùony�� maryjne, a najwa¿niejsze miejsce zajmowaùo  patronalne �wiêto 

Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca) przeobra¿one póêniej  ze 

                                                           
30 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Ideaù i duch Karmelu, Kraków 1946, 
    s. 31. 
31 Por. W. Macca, dz. cyt.,  s. 20. 
32 Tam¿e, s.20. 
 
33 Por. M. Maciaszek, Zdrój ùask i przywilejów, Lwów 1916, s. 24. 
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zwykùego wspomnienia �Opieki Maryi, Patronki Zakonu" w specjalne �wiêto 

szkaplerza i �przywilejów" z nim zwi¹zanych34. Przyjrzyjmy siê ewolucji liturgicznej 

tego wspomnienia.  

Od 1263 r., cztery najbardziej znane �wiêta maryjne byùy obchodzone w sposób 

równie uroczysty. Byùy to �wiêta: Oczyszczenia, Zwiastowania, Wniebowziêcia,  

Narodzenia NMP.Poczatkowym elementem otwieraj¹cym drogê do �wiêta 16 lipca byùy 

soboty. W ka¿d¹ woln¹ pod. wzglêdem liturgicznym sobotê, -a je¿eli ta nie byùa 

wolna, w inny dzieñ tygodnia - obchodziùo siê  wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny. 

Maryjna Msza �w. celebrowana codziennie w soboty byùa odprawiana 

szczególnie uroczy�cie
35. Pozwoliùo to podwoiã, a nawet potroiã ilo�ã �wi¹t 

maryjnych.  

Podczas gdy ka¿dej soboty miaùo miejsce wspomnienie Dziewicy Maryi  

z podwójnym oficjum i dziewiêcioma czytaniami, zakon szukaù �wiêta patronalnego, które by byùo 

odpowiednikiem np. �wiêto �w. Dominika, �w. Franciszka, �w. Augustyna i innych zakonów 

¿ebrz¹cych.Dla braci Matki Bo¿ej z Góry Karmel mogùo to byã jedynie �wiêto maryjne, 

jakkolwiek od pocz¹tku XIV w. domagali siê �wiêta proroka �w. Eliasza jako 

fundatora i w XV w. uzyskali je jako �wiêto liturgiczne. Jednak �wiêto Matki 

Bo¿ej zostaùo przyjête jako co�  bezdyskusyjnego36.Zastanawiano siê jednak nad 

dokùadn¹ nazw¹ �wiêta. 

Blisko�ã Nazaretu od Góry Karmel (dystans kilku mil) podsuwaùa im 

pocz¹tkowo Úwiêto Zwiastowania. Historycy potwierdzaj¹, i¿ z powodu 

szczególnego nabo¿eñstwa karmelitów do tej tajemnicy, wiele fundowanych 

kiedy� w Europie klasztorów, byùo dedykowanych Zwiastowaniu.  

Byùy nimi klasztory: w dawnej Longobardii w Genui, Padwie, Lodi, Placencji i Mediolanie byùy 

po�wiêcone Zwiastowaniu
37. W tym czasie wiêkszo�ã klasztorów i ko�cioùów 

katedralnych byùa dedykowana Matce Bo¿ej. Karmelici wybrali Zwiastowanie jako �wiêto 

                                                           
34 Por. OO Karmelici, Kalendarz liturgiczny, Kraków 2004, s. 8-10. 
 
35 Por. W. Macca, dz. cyt., s. 31.  
 
36Por. J. Benignus, dz. cyt., s. 36.   
37 Por. J. Belgran, dz. cyt., s. 37.  
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tytularne. Pojawiùa siê te¿ propozycja by poszukiwany przez karmelitów tytuù dla Maryi brzmiaù: 

Matka Boska z Egiptu. Spowodowaùo to dysputy na masow¹ skalê, mamy tu przykùad pasji 

polemicznej �redniowiecza. Uniwersytet w Cambridge poùo¿yù temu korzystny kres dla  

karmelitów, a dokumenty dodaùy: "Po tym dekrecie przybyù do Anglii mistrz 

Bernard - przeor generalny. Przewodniczyù on kapitule prowincji Doncaster  

w 1367 r., która odbyùa siê w �wiêto Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny i poleciù, by  

w caùym zakonie obchodzono je jako �wiêto braci zakonu Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry 

 Karmel��38. Wniebowziêcie byùo patronalnym �wiêtem klasztorów, miêdzy innymi 

w Neapolu i Ayelsford. Swoj¹ cze�ã miaùo tam równie¿  Niepokalane Poczêcie 

39.W jego historii godne zacytowania s¹ sùowa Jana Baconthorp, który w 1340 r. pisaù o dworze 

papieskim w Awinionie w nastêpuj¹cy sposób:"Dùugim i publicznym zwyczajem 

jest to �wiêto obchodzone w Kurii Rzymskiej. W obecno�ci czcigodnego zgromadzenia 

Kardynaùów, co roku odprawiana jest Msza �w., wraz z kazaniem, w klasztorze braci z Zakonu 

Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. Trwa to do dnia dzisiejszego od czasu wielu 

pontyfikatów rzymskich"40. 

Okoùo 1400 r. inny francuski kronikarz Franciszek Mortira pisaù: "Od niepamiêtnych czasów 

czcigodni kardynaùowie i prawie caùa Kuria Rzymska, gdziekolwiek by nie byùa, je�li znajduje siê 

w pobli¿u klasztor karmelitów, uroczy�cie w nim siê 8 grudnia zbieraj¹. Sprawowana jest wtedy 

uroczysta Msza �w. z kazaniem wygùoszonym przez jednego z praùatów, a Ojciec �w.  udziela  

z tej okazji licznych odpustów"
41. Zwyczaj ten znikn¹ù dopiero za papie¿a Sykstusa VI, gdy 

Kuria Rzymska za czêùa obchodziã �wiêto Niepokalanego Poczêcia w kaplicy 

papieskiej. 

Jednak �wiêta maryjne, bêd¹ce wspólne dla caùego Ko�cioùa, nie satysfakcjonowaùy 

karmelitów. Co sobotê obchodzili "Wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny", st¹d 

wyùoniùa siê idea, by raz w roku obchodziã "Uroczyste Wspomnienie", aby 

przypomnieã ùaski, jakich zakon doznawaù od Maryi. Ka¿dy zakon miaù jakie� �wiêto 

                                                           
38 Tam¿e, s. 37. 
39 Por. Tam¿e, s. 37. 
 
40 Tam¿e, s. 37.  
41 Tam¿e, s.37. 
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patronalne, ale karmelitów mogùo to byã jedynie, �wiêto maryjne. Chodziùo im o jakie� uroczyste 

wspomnienie, najpierw traktowane jako podziêkowanie Matce Bo¿ej za Jej 

dobrodziejstwa, póêniej staùo siê ono w peùni tego sùowa znaczenia �wiêtem 

szkaplerza42. 

Pierwszy �lad o tym wspomnieniu znajduje siê w Kalendarzu Astronomicznym karmelity 

Mikoùaja z Lynn, uùo¿onym w 1386 r. w manuskrypcie zachowanym w British 

Museum.Równie¿ w brewiarzu, zachowanym w bibliotece Uniwersytetu w Oxfordzie,  

w 1399 r. znajduje siê w kalendarzu wzmianka na dzieñ 17 lipca.  

W gùównej czê�ci brewiarza wystêpuje wùa�nie
 Uroczyste Wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi 

Panny, w którym wszystko siê odprawia tak, jak w innych wspomnieniach43.  

W innych wspomnieniach, które obchodzone s¹ w sobotê wskazana jest 

nastêpuj¹ca modlitwa: "Bo¿e, który w sposób szczególny ozdobiùe� tytuùem 

Naj�wiêtszej Maryi Panny Twojej Matki, pokorny zakon wybrany przez Ciebie 

i który za Jej wstawiennictwem wspieraùe� cudami, wysùuchaj naszych pró�b, niech i teraz dane 

nam bêdzie korzystaã z pomocy Tej, której wspomnienie pobo¿nie obchodzimy,  

a w przyszùo�ci bêdziemy mogli siê cieszyã wieczn¹ rado�ci¹ przez Pana��
44. Zachowany 

mszaù w British Museum, pochodz¹cy prawdopodobnie z koñca XIV w.,  

przypuszczalnie nale¿acy do karmelitów z Londynu, zawiera caù¹ Mszê z 17 lipca. 

Za� mszaù z klasztoru w Kilcormic, zachowany w Dublinie i napisany w 1458 r. 

wspomina �wiêto 17 lipca ze wzmiank¹ Uroczystego Wspomnienia Naj�wiêtszej Maryi  

Panny45. 

Thomas Bradley zm. 1491 r. w swoich rozprawach, które ukazaùy siê 

w poùowie XV w. opisuje tre�ã kazania na dzieñ uroczystego 

Wspomnienia Naj�wiêtszej Maryi Panny. Pierwsze i drugie czytanie nawi¹zuje do 

prze�ladowañ ze strony Saracenów; jak Saraceni niszczyli ko�cioùy, braci i jak ci 

przebyli Morze Úródziemne i pragnêli sùu¿yã przede wszystkim Chrystusowi i Jego Matce. 

                                                           
42 Por. Tam¿e, s. 37. 
43 Por. Tam¿e, s.39. 
44 Cyt. za: J. Belgrau, dz. cyt., s. 39. 
45 Por. Tam¿e, s. 39. 
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Trzecie czytanie opowiada, jak po opuszczeniu samotno�ci musieli oddawaã siê studiowaniu i jak w 

czasie prze�ladowañ uciekali siê do Ojca �w.W czwartym czytaniu jest mowa o �mierci 

dwóch przeciwników. Póêniejszy manuskrypt dodaje, ¿e chodziùo o dwóch-kardynaùów. 

Pi¹te czytanie przypomina zatwierdzenie papieskie i oddaje hoùd Dziewicy 

za Jej opiekê nad zakonem.Szóste czytanie jest z homilii dla ludu  

o Ewangeli. W siódmym czytaniu jest powiedziane o tym, ¿e  uroczyste 

obchodzenie tego dnia przypomina o potrzebie kierowania licznych pochwaù do 

Maryi oraz uwydatnia zaszczyt pùyn¹cy z oficjalnego noszenia przez 

karmelitów tytuùu Bùogosùawionej Dziewicy. Ósme czytanie adresowane do Maryi 

przepeùnione jest miùo�ci¹ i synowsk¹ ufno�ci¹
46. 

Pomin¹wszy fakt, ¿e zazwyczaj �wiêta nie ustalaùo siê w najbli¿szych latach po 

wydarzeniu, które ono obchodzi, rozporz¹dzenie  generaùa zakonu,  Bernarda 

Oliva z 1376 r. dotycz¹ce obchodzenia, �wiêta Wniebowziêcia nie dowodzi, 

¿e uroczyste wspomnienie n i e  i s t n i a ùo . O p i s a n e  w y z e j  c z y t a n i a  dosyã 

dobrze ukazuj¹ sens tego wspomnienia i liczne fakty, jakie ono obchodzi. Wspomina siê 

opiekê Maryi, nad karmelitami w czasie prze�ladowañ ze strony Saracenów na Wschodzie. Jej 

obronê przed przeciwnikami na dworze rzymskim i przeciwnikami na obszarze Europy w czasie 

osiedlania siê w miejscach nie bêd¹cych pustkowiem. Nie ma jeszcze wtedy wzmianki  

o szkaplerzu, którego znaczenie zostaùo dopiero pó¿niej podkre�lone. Lecz sam duch �wiêta, 

pamiêã  byùa zatem zawarta w tym Uroczystym Wspomnieniu. W XIV w. 

zauwa¿yã mo¿na ten sam zamysù, który co roku za naszych dni oznajmia  

w martyrologium karmelitów uroczysto�ã 16 lipca w nastêpuj¹cych sùowach: "Uroczyste 

wspomnienie Dziewicy Maryi z Góry Karmel, dla k tóre j  rodzina karmelitañska  

z powodu niezliczonych dobrodziejstw czci ten dzieñ jako symbol swojego oddania"47.  

Mszaù z Londynu, o którym ju¿ byùa mowa, zawiera Mszê o Uroczystym 

Wspomnieniu. Na podstawie �wi¹t, które w nim siê znajduj¹, stwierdzono, ¿e zostaù 

przepisany okoùo 1393 r. Otó¿ na stronie po�wiêconej dniu 17 lipca znajduje  siê  

czê�ã modlitwy: �Bo¿e który��� i czê�ã sekwencji �Flos Carmeli�. Zachowana czê�ã 

                                                           
46 Por. Tam¿e, s. 40. 
47 Por. Tam¿e, s. 40. 
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sekwencji ,,Flos Carmeli� zawiera dwie linie, z których jedna jest: ,,splendor coeli 

virgopuerper�, a druga: �set viri nescia�. Sekwencja Flos Carmeli znana nam 

jest tylko z partii katalogu �wiêtych Karmelu, w której jest cytowana wizja �w. 

Szymona Stooka. Zwi¹zek z t¹ wizj¹ jest pewny. Gdzie indziej, w kodeksie  

z Bambergu zawieraj¹cym ró¿ne utwory muzyczne, pochodz¹cym z koñca XIV w.  lub 

pocz¹tku XV w.  zawarty jest tekst i muzyka sekesencji �Flos Carmeli�. Znajduj¹ siê tam  

w caùo�ci dwie strofy �Flos Carmeli�, jednak¿e ze zmianami w odniesieniu do tekstu  

tradycyjnego: ,,mater- puerpera�� zamiast ,,virgo puerpera��, ,,esto propicia�� zamiast ,,da 

privilegia��.  

Zatem ùatwo zauwa¿yã, ¿e przez caùy XV w. napotyka siê tego �lady, niektóre 

dokumenty liturgiczne wspominaj¹ o Uroczystym Wspomnieniu, inne milcz¹. Wraz  

z rozpoczêciem druku ksi¹g liturgicznych wystêpuje zmiana, w brewiarzu wydanym  

w Wenecji w 1481 r. Wspomnienie jest przeniesione na 16 lipca. Dzieñ 15 lipca, to 

�wiêto rozej�cia siê Apostoùów, a 17 lipca wspomina �w. Aleksego. W brewiarzu 

wydrukowanym w 1490 r.  dnia 15 lipca Nieszpory s¹ o Apostoùach, a pocz¹wszy 

od Capitulum, wszystko ju¿ jest o Uroczystym Wspomnieniu. 

W brewiarzu, którym posùugiwaùa siê �w. Teresa od Jezusa wydanym w Wenecji  

w 1568 r., Uroczyste Wspomnienie byùo zaznaczone tak jak w poprzednich brewiarzach na 

dzieñ 16 lipca z modlitw¹: �Bo¿e który���
48. 

Wraz z brewiarzem wydanym w Rzymie w 1585 r., nast¹piùa 

nowa faza ewolucji liturgicznej. Chodzi o brewiarz zatwierdzony przez Stolicê Úwiêt¹ dla 

caùego zakonu wedùug przepisów Soboru Trydenckiego. Ceremoniaù byù podwójnie 

znaczniejszy. Tytuù �wiêta byùo �Commemoratio Solemnis Beatae Virginis Mariae�. Oficjum 

byùo caùkowicie wùasne. Na I Nieszpory modlitwa: "Deus qui excellentissimae" zostaùa 

opuszczona i zamieniona na, która wyra¿aj¹ca rado�ã wypùywaj¹c¹  

z Uroczystego Wspomnienia Bùogosùawionej Dziewicy i zawieraj¹c¹ pro�bê by 

zakon zostal zachowany od zùa, jakie mu zagra¿a i od �mierci wiecznej. Jako hymn byùo "Ave 

Marii Stella". Ewangelia pozostawaùa ze wspólnych �wi¹t o Matce Bo¿ej - "Loquente Jesus 

ad turbas". Na ,,Benedictus�� byù hymn "Ave stella matutina", przypisywany 
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przez tradycjê �w. Szymonowi Stockowi. Nie wiadomo czy mo¿na siê doszukaã 

aluzji do szkaplerza w nastêpuj¹cej strofie: 

�Virgo sola digna duci 

Contra tela inimi c i  

Clypeum pone salutis 

Tuae titulum virtutis�. 

Byùa ona powtarzana jako antyfona na �Benedictus�
49. Wydany w Rzymie mszaù 

w 1587 r., maj¹cy aprobatê Stolicy Apostolskiej  zawiera now¹ Mszê, jest to Msza 

"Gaudeamus",która figurowaùa jeszcze w mszale rzymskim do Soboru 

Watykañskiego II na 16 lipca. Wreszcie w �Proprium Sanctorum� - Zakonu 

Karmelitów Reformowanych przez �w. Teresê - wydanym w Rzymie w 1609 r. 

posiadaj¹cym oficjum z nakazu Úwiêtej Kongregacji do Spraw Obrzêdów, zatwierdzone 

przez �w. Bellarmina, oficjum jest tak jak w brewiarzu z 1589 r. Jest ono bardziej dostosowane 

do rytu rzymskiego z modlitw¹: "Bo¿e który��"
50  

Úwiêto posiadaùo tam oktawê. Pierwsze czytanie to wszystkie tradycje na temat 

pochodzenia zakonu, drugie miêdzy innymi opowiada o dobrodziejstwach Maryi  

i o wizji �w. Szymona Stocka: Maryja nie tylko daùa zakonowi swoje imiê  

i obronê, ale obdarowaùa go znakiem szkaplerza �wiêtego, który daùa �w. Szymonowi, aby 

zakon byù naznaczony t¹ szat¹ i broniony od zùych mocy, które go atakuj¹. Trzecia 

przypominaùa przywilej z bulli sabbatyñskiej. Koñczy siê ona stwierdzeniem, ¿e zakon  

z wdziêczno�ci za tyle dobrodziejstw ustanowiù Uroczyste Wspomnienie.  

W manuskrypcie zachowanym w bibliotece Uniwersytetu  

w Cambridge zredagowanym przez karmelitê Jana Bale, powstaùym gdzie� po roku 

1507, znajduje siê caùe oficjum na cze�ã Matki Bo¿ej z Góry Karmel. Znajduje 

siê tam antyfona na Magnificat w I Nieszporach zawieraj¹ca dwie strofy ,,Flos 

Carmeli�� oraz tradycyjn¹ modlitwê �Bo¿e który���
51.  

                                                                                                                                                                          
48 Por. Tam¿e, s. 40. 
49 Por. Tam¿e s. 41. 
 
50 Por. Tam¿e, s. 41. 
51 Por. Tam¿e, s.43. 
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Za pontyfikatu Benedykta XV wprowadzono ró¿ne dodatki. Najpierw byùa 

przyznana, ale ostatecznie wstrzymana Msza wigilijna. Po raz pierwszy uroczyste 

wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny zaczêto celebrowaã najprawdopodobniej 

w Anglii z koñcem czternastego stulecia w dniu 17 lipca. Z pocz¹tkiem 

nastêpnego stulecia rozpowszechniùo siê ono na terenie caùej Europy w dniu  

16 lipca52. Warto zaznaczyã, ¿e oprócz �wi¹t: Naj�wiêtszej Maryi Panny  z Góry 

Karmel, Zwiastowania, Wniebowst¹pienia i Niepokalanego Poczêcia w Karmelu  

obchodzone byùo Ofiarowanie Maryi w �wi¹tyni. Póêniej, w XVII w., zakon 

uroczy�cie obchodziù �wiêto Imienia Maryi i uroczysto�ã Jej za�lubin ze  

�w. Józefem. Za� w XIX w., powoduj¹c, siê wa¿nymi motywami historycznymi, 

umieszczono w kalendarzu zakonu inne jeszcze �wiêta Naj�wiêtszej Panny, 

chocia¿ na krótki tylko okres czasu.W 1922 r.dodatkowo zaczêto uroczy�cie 

obchodziã - najpierw 31 maja, potem 23 lipca - �wiêto Naj�wiêtszej Maryi Panny 

Po�redniczki Wszystkich £ask
53.  

 Widzimy zatem, ¿e Maryja od samego pocz¹tku �staùa na czele� 

wspólnoty karmelitañskiej.Cze�ã dla Niej wyra¿ano w zakonie w bardzo 

zró¿nicowanym stylu.To wszystko dowodzi, ¿e zakonnicy pragnêli oddaã bez 

reszty swoje ¿ycie Chrystusowi ,ale prowadz¹c je �pod miùosnym spojrzeniem� 

Niepokalanej Dziewicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Por. W. Macca, dz. cyt., s. 21.  
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ROZDZIA£ II 

ROZWÓJ NABOÝEÑSTWA SZKAPLERZNEGO  

W KOÚCIELE. 

 

Chocia¿ opuszczenie Góry Karmel wydawaùo siê rozpaczliwym krokiem, jednak 

okazaùo siê ostatecznie bùogosùawieñstwem. Karmelici po przybyciu do Europy 

walczyli o swoj¹ przynale¿no�ã do Maryi. Kiedy Szymon Stock w 1455 roku 

wybrany zostaù generaùem caùego zakonu karmelitañskiego
54, nikt siê nie 

spodziewaù do jak wielkiej korzy�ci dla zakonu a nawet caùego Ko�cioùa, 

doprowadzi to wydarzenie. Zakonnik w trudnej sytuacji prosz¹c o Jej 

wstawiennictwo i obronê otrzymaù przedziwn¹ pomoc. Nie po raz pierwszy  

i ostatni, d¹¿enie do zniszczenia dobra doprowadziùo paradoksalnie do jego 

rozkwitu w my�l sùów Jezusa Chrystusa: �Je¿eli ziarno pszenicy wpadùszy  

w ziemiê nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je�li obumrze, przynosi plon 

obfity.  

 

2.1. Szymon Stock � czùowiek opatrzno�ciowy. 

 

 
Úw. .Szymon Stock �miedzioryt z 1773 r. 

                                                                                                                                                                          
53Por. Tam¿e, s. 21.  
54 Por. D. Wider, Prawie wszystko o Karmelu, Kraków 1990 s. 109. 
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 Szymon Stock, dziêki swemu nabo¿eñstwu do Naj�wiêtszej Maryi Panny  

w najkrytyczniejszej chwili zakonu okazaù siê mê¿em Opatrzno�ciowym. 

Pobo¿no�ci¹ ku Matce Bo¿ej odznaczaù siê ju¿ od dzieciñstwa
55. 

Od najmùodszych lat paùaù ku Niej wielk¹ miùo�ci¹. Oto jak przebiegaùo jego 

¿ycie, zanim wybraù powoùanie zakonne. 

Urodziù siê ok. roku 1175, w Anglii w hrabstwie Kentu
56. Gdy miaù 7 lat ojciec 

wysùaù go do Kolegium Oxfordzkiego. Jako 12 latek po ukoñczeniu szkoùy, 

zanim poznaù karmelitów, opu�ciù dom rodzinny, by rozpocz¹ã ¿ycie pustelnicze 

niedaleko Oxfordu. Mieszkaù tam samotnie, po�wiêcaj¹c swój czas modlitwie  

i pokucie. Czêsto modliù siê sùowami �Pozdrowienia Anielskiego�. Byã mo¿e tê 

miùo�ã do Naj�wiêtszej Maryi Panny zawdziêczaù wychowaniu rodziców, 

zwùaszcza matki, która prawdopodobnie po�wiêciùa go Maryi, jeszcze przed 

narodzeniem. W mùodym wieku doszedù do wysokiej �wiêto�ci. 

 Ýycie pustelnicze nie upùywaùo mu bez przeszkód. Niejednokrotnie 

nêkany byù pokusami i rozterkami, czy oddaã siê na sùu¿bê Bogu, czy powracaã 

do stroskanych rodziców. Jednak ùaska Bo¿a i opieka Maryi, utwierdzaùy go  

w powziêtym postanowieniu.  

 Po dwudziestu latach samotnego i surowego ¿ycia rozeznaù, ¿e powinien 

udaã siê na Uniwersytet do Oxfordu. Tam ukoñczyù studia teologiczne i otrzymaù 

�wiêcenia kapùañskie. Na Uniwersytecie chciano go odznaczyã stopniami 

naukowymi, lecz on siê nie zgodziù i wróciù do poprzedniego stylu ¿ycia. 

 Przez okres dalszych piêtnastu lat opuszczaù pustelniê tylko niekiedy,  

w celu gùoszenia kazañ. Jego pouczenia miaùy swe êródùo w miùo�ci Bo¿ej, 

dlatego te¿ prêdko przyniosùy widoczne owoce. Podczas pracy misyjnej, podjêtej 

na pro�bê legata papieskiego i biskupów Anglii, zasùyn¹ù cudami. Obdarzony 

                                                           
55 Por. O. Karmelici, Zakon i Bractwo Matki Bo¿ej Szkaplerznej, Kraków 1903 
   s. 53. 
 
56 Por. W. Zaleski, Úwiêci na ka¿dy dzieñ, Warszawa 1989 s. 257. 
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równie¿ darem przewidywania przyszùo�ci i poznawania serc ludzkich przyczyniù 

siê do nawrócenia wielu osób
57. 

 Okoùo 1237 roku 
58 Szymon Stock zapoznaù siê z Karmelitami, którzy 

przybyli do Anglii, wskutek najazdów na Ziemiê Úwiêt¹, wtedy poprosiù  

o przyjêcie do zakonu
59. Znany powszechnie z pobo¿no�ci i wielkiej miùo�ci do 

Matki Bo¿ej uzyskaù zgodê. 

 W 1244 roku zostaù wikarym generalnym nad klasztorami  

w Europie. Gdy Saraceni zniszczyli klasztory w Ziemi Úwiêtej, wezwano go na 

Górê Karmel. Przebywaù tam kilka lat. 

 Historycznie z du¿ym prawdopodobieñstwem ustalono, ¿e Úwiêty  

w 1245 roku powróciù do Anglii. Rok póêniej na kapitule generalnej odbytej  

w Aylesford wybrany zostaù generaùem caùego zakonu karmelitañskiego
60. 

 

 
Relikwiarz �w. Szymona Stocka . 

 

 

                                                           
57 Por. M. Maciak, dz. cyt., s. 34. 
58 Por. Wincenty Zaleski, Úwiêci..., dz. cyt. S. 258.  
59 Por. W. Zaleski, Úwiêci �, dz. cyt., s.258. 
 
60 Por. EK, s. 805. 
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Zakoñczyù ¿ycie 16 maja 1265 roku w czasie wizytacji klasztoru we Francji,  

w Bordeaux. Jego kult rozpocz¹ù siê zaraz po �mierci, któr¹ sam prawdopodobnie 

zapowiedziaù.  

Obecnie jego wspomnienie obchodzi siê 16 maja. Úwiêty pozostawiù po sobie 

kilka pism: � O pokucie chrze�cijañskiej�, homilie i listy oraz dwie antyfony ku 

czci Naj�wiêtszej Maryi Panny. 

 

2.2. Dar Naj�wiêtszej Maryi Panny  

      dla zakonu karmelitañskiego. 

 

Szymon Stock, peùni¹c przez dwadzie�cia lat funkcjê przeùo¿onego 

generalnego, przyczyniù siê znacznie do tego, ¿e zakon rozpowszechniù siê po 

caùej Europie Zachodniej. Zmieniù tak¿e reguùê o tyle, ¿e zakonnicy nie mieszkali 

na pustkowiach w eremach, ale w miastach, by mogli peùniã tak¿e obowi¹zki 

duszpasterskie61. Najistotniejsza jednak rola, jak¹ mu byùo dane speùniã w historii 

Karmelu, a nawet Ko�cioùa, byùo uratowanie zakonu przed rozpadem. 

Nie mo¿na jednak pomin¹ã trosk, jakich mu dane byùo zaznaã w swym urzêdzie. 

Z jednej strony walczyù o stabilizacje i rozwój zakonu, przeniesionego z Ziemi 

Úwiêtej do Europy. Prawie zorganizowaù grupê eremitów, która staùa siê 

zakonem ¿ebrz¹cym. Z drugiej strony, broniù siê dzielnie przed atakami praùatów 

i rektorów Ko�cioùa, a przede wszystkim musiaù podnosiã na duchu i umacniaã 

swoich, którzy byli atakowani przez zniechêcenie albo nawet buntowali siê. 

Szymon prosiù swych braci, by spêdzili kilka dni, poszcz¹c i czuwaj¹c na 

modlitwie. Jak �drugi Moj¿esz ustanowiony przez swych braci� zachêcaù ich, by 

wznosili swego ducha ku Maryi, co sam czyniù nieustannie.  

 

 

 

                                                           
 
61 Por. W. Zalewski, dz. cyt., s. 258. 
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Modliù siê nastêpuj¹co:  

 

�Kwiecie Karmelu 

Pùodna Winnico, 

Tylko Ty jeste�, 

Splendorze nieba, 

Wieczn¹ Dziewic¹. 

 

O Matko cicha, 

Piêkna jak zorza,  

Dla karmelitów, 

B¹dê wspomo¿eniem, 

O Gwiazdo Morza. 

 

Korzeniu Jesse, 

Owoc rodz¹ca, 

Na wieczno�ã z Tob¹ 

Pozwól nam zostaã, 

O Kochaj¹ca. 

 

Lilio zùocista, 

W�ród cierni l�ni¹ca, 

O�wieã my�l nasz¹, 

Prosimy Ciebie,  

Wspomagaj¹ca.  

 

Tarczo obronna 

Z wrogiem walcz¹cych, 

Utwierdzaj w boju, 

Dodawaj siùy 
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Szkaplerz nosz¹cym. 

 

Gdy s¹ niepewni, 

Dodaj im mocy; 

A gdy nieszczê�cie 

Chce ich ogarn¹ã, 

Udziel pomocy. 

 

O Matko sùodka, 

Karmelu Pani, 

Rado�ci¹ Twoj¹ 

Napeùnij serca 

Dane Ci w dani. 

 

Raju i nieba 

Klucz trzymaj¹ca 

Spraw niech dojdziemy Tam gdzie Ty � z Synem �  

Trwasz króluj¹ca.� Amen
62.  

Trudna sytuacja zakonu tego czasu zapisaùa siê w manuskrypcie znajduj¹cym siê 

obecnie w British Museum. W zawartym tam Oficjum Wùasnym Zakonu Karmelitów in folio 50 

recto i in folio 52 verso czytamy: "Prosimy Ciebie Bo¿e Wszechmog¹cy, aby� za  

wstawiennictwem Naj�wiêtszej Marii Panny uwolni ù  nas od nieprzyja-

cióù i przyczyniù siê do wzrostu wiary �wiêtej, a przez siùê sakramentu, który 

przyjêli�my niech poznamy, ¿e udzielone nam zostaùo zbawienie wieczne 

obiecane tym, którzy siê o nie ubiegaj¹, przez Pana naszego"
63. 

W sùowach, które Szymon Stock czyniù swoj¹ modlitw¹ mo¿na dostrzec 

zwi¹zek z fragmentem Ewangelii Janowej: � Ja jestem krzewem winnym, wy � 

                                                           
62 Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Szkaplerz Karmelitañski dzi�, Kraków 
   1999, s. 23-24. 
 
63 Cyt. za: J. Belgran, dz. cyt., s.40. 
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latoro�lami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa¿ 

beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniã� (J 15,5). Úw. Szymon w swoim bùaganiu 

nazywaù Maryjê kwitn¹c¹ latoro�l¹. Wyra¿aù tym dla Niej swój zachwyt, wskazaù 

na Jej piêkno. Okre�laj¹c nastêpnie Karmel "dzieckiem" Maryi i to nie na 

zasadzie adopcji, lecz przez fakt "pochodzenia" od Niej, bycia przez Ni¹ 

"zrodzonym"64.  

Maryjê w zakonie okre�liùo siê jako Królow¹ i kwiat (Flos Karmeli) 

zdobi¹cy zakon. W Starym Testamencie Góra Karmel byùa zawsze symbolem 

piêkna i urodzaju. Zakon uto¿samiaù Jej wygl¹d z Maryj¹, gdy¿ Naj�wiêtsza 

Maryja Panna byùa nazywana w Ko�ciele �caù¹ piêkn¹�, najdoskonalej 

odzwierciedlaùa Bo¿e piêkno
65. Obraz ten ukazywaù jednak przede wszystkim 

�cisùy zwi¹zek, jaki ù¹czy Maryjê z Jezusem;caùkowite oddania Jemu swego 

serca. W tym wymiarze Maryja stanowiùa dla Karmelitów wspaniaùy wzór ¿ycia 

wewnêtrznego i zjednoczenia z tajemnic¹ Chrystusa. Swoje oddanie siê Jezusowi 

pojmowali w oparciu o jej za¿yùo�ã z Jezusem. Jej sposób ¿ycia byù dla Nich 

wzorem upodobnienia siê do Chrystusa. Zwi¹zek ù¹cz¹cy Maryjê z Jezusem byù 

jednak szczególny, gdy¿ jest Matk¹ Syna Bo¿ego i cokolwiek powiedzieliby�my 

na ten temat i tak nie zdoùamy dogùêbnie wnikn¹ã w tê tajemnicê naszej wiary
66. 

Dlatego te¿ Úw. Szymon Stock bardzo krótko, a jednocze�nie wymownie, staraù 

siê to wyraziã. Ukazaù w Maryi to, ¿e pozostaj¹c dziewic¹ staùa siê Matk¹, 

Rodzicielk¹; przyjêùa Jasno�ã Nieba (Splendor coeli), czyli zrodziùa �wiatu 

Úwiatùo�ã (J 1,4-9). Zostaùa, zatem w szczególny sposób wybrana przez Boga  

i ma w dziele zbawczym wyj¹tkowe miejsce
67.  

Id¹c dalej Szymon zatrzymaù siê na okre�leniu Matka, gdy¿ Maryja byùa 

nie tylko siostr¹ i patronk¹ dla zakonu, ale przede wszystkim Matk¹. Rodzaj tego 

                                                           
 
64 Por. OO Karmelici Bosi, Reguùa  Karmelu, Nowe horyzonty, Kraków 2001, s. 127. 
 
65 Por. Posynodalna Adhortacja Apostolska, Vita Consecrata, Ojca �w. Jana Pawùa II w: 
      Adhortacje Ojca �w. Jana Pawùa II (Tom II), Kraków 1996, s. 660. 
 
66 Por. KK 52, s. 157-158. 
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macierzyñstwa karmelici rozumieli nie fizycznie, ale duchowo; chocia¿ Matka 

Bo¿a �mê¿a nie znaùa�, to jednak zrodziùa dzieci � w pewien duchowy sposób � 

dla Karmelu i Ko�cioùa. Karmel widziaù, ¿e skoro w Ko�ciele wszyscy s¹ 

czùonkami jednego ciaùa, którego gùow¹ jest Chrystus, to Maryja kocha 

wszystkich, tak jak kocha Swego Syna, gdy¿ nie mo¿e kochaã tylko gùowy
68. 

Po wypowiedzeniu swojego zachwytu dla Maryi oraz stwierdzeniu Jej 

wiêzi z Chrystusem, a tak¿e z Ko�cioùem Szymon Stock zbli¿yù siê do 

centralnego punktu modlitwy, prosiù o pomoc.Czyniù to ponownie �opieraj¹c siê� 

o Pismo Úw., tym razem o Ksiêgê Rodzaju. W rozdziale dwudziestym siódmym 

Jakub podstêpnie otrzymuje bùogosùawieñstwo, które nale¿aùo siê jego bratu 

Ezawowi. Za spraw¹, bowiem Rebeki, która szczególnie miùowaùa swego syna 

Jakuba, ojciec Izaak udziela mu bùogosùawieñstwa. Zdarzenie to, które mo¿e byã 

zwane  podstêpem, Szymon rozumiaù, jak �w. Paweù (Rdz. 9, 6-16): Bóg 

wy�wiadcza ùaskê, komu chce, st¹d wybranie nie zale¿y od tego, kto o nie siê 

ubiega, ale od Boga, który okazuje miùosierdzie; dzieãmi Bo¿ymi nie s¹ synowie, 

co do ciaùa, lecz synowie obietnicy
69. Bóg, zatem nas umiùowaù i stali�my siê 

Jego dzieãmi, a nie ma w tym wcale naszej zasùugi. Staj¹c przed Bogiem z tak¹ 

�wiadomo�ci¹ mo¿emy zawsze liczyã na wsparcie naszej Matki, Królowej, 

po�redniczki ùask
70.  

Dla Szymona Stocka Maryja jest równie¿ Gwiazd¹ Morza, czyli 

ratunkiem w�ród licznych burz i przeciwno�ci ¿yciowych.Wierzy, ¿e Matka 

Chrystusa  zawsze czùowiekowi towarzyszy i prowadzi  jak gwiazda, która nigdy 

nie znika z horyzontu, Ta, która �zawiedzie w koñcu do Boga, ostatecznego 

Portu, ostatniej Przystani nas wszystkich �71.  

                                                                                                                                                                          
67 Tam¿e, s. 159. 
 
68Por. J. Zieliñski, Klasyczne teksty karmelitañskie, Lublin 1998, s. 37.  
69 Por. Karmel (X), dz. cyt., s. 19. 
 
70 Por. OO Paulini, Przewodniczka, Kult Matki Boskiej w Polsce od Lumen Gentium do 
      Redemptoris Mater 1964-1987, Czêstochowa 1994, s. 711. 
 
71Por. PGK,dz.cyt., s. 21.  
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Maryja odpowiedziaùa na gor¹ce,wytrwaùe modlitwy i uczyniùa to  

w cudowny sposób. Jak podaje tradycja w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r.,  

w klasztorze Ayelsford w Anglii zakonnik Szymon Stock prze¿yù wizje 

szkaplerzna, podczas której Maryja obiecaùa ocalenie. Naj�wiêtsza Panna 

trzymaj¹c w rêku szkaplerz �wiêty rzekùa: �Przyjmij najmilszy synu, szkaplerz 

twego Zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich 

karmelitów. Kto w nim umrze nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, 

ratunek w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i wiecznego zbawienia�
72. 

 
Matka Bo¿a  ukazuj¹ca siê �w. Szymonowi Stockowi 

 i przekazuj¹ca mu szkaplerz. 

 

 Chocia¿ Maryja sùowa te skierowaùa do �wiêtego Szymona, to zaleciùa mu 

szerzenie zwyczaju noszenia szkaplerza karmelitañskiego tak¿e w�ród wiernych.  

                                                           
 
72 B. Wanat, Zakon �, dz. cyt., s.31. 
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2.3. Nabo¿eñstwo szkaplerzne w Ko�ciele. 

 

Matka Naj�wiêtsza, podaj¹c szkaplerz �wiêty Szymonowi Stock, rzekùa do  

niego: ,,Przyjmij  najmilszy synu, szkaplerz twego Zakonu�73 . Chocia¿ te sùowa 

zostaùy wypowiedziane do �w. Szymona, zakonnicy nie zachowali przywilejów 

szkaplerza, tej sukni Naj�wiêtszej Maryj Panny, wyùacznie dla siebie, dzieki 

czemu przeszedù on nie tylko do tradycji zakonu karmelitañskiego, ale równie¿ 

do historii caùego Ko�cioùa �w.  

  Typ tego nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej zaczêli szerzyã ju¿  

w �redniowieczu. Znak przynale¿no�ci do Maryi, jakim jest szkaplerz zapragnêli 

nosiã �wieccy.W celu udostêpnienia im tego przywileju zaczêto tworzyã bractwa 

szkaplerzne oraz tak zwany Trzeci Zakon Karmelitañski, podobny do tercjarstwa 

franciszkañskiego i dominikañskiego. W taki sposób osoby  nosz¹ce szkaplerz, 

które nie prowadziùy karmelitañskiego ¿ycia zakonnego, wù¹czaùy siê duchowo 

do zakonu Matki Bo¿ej z Góry Karmel.  

Pod koniec XV w. wiêkszo�ã du¿ych miast krajów katolickich posiadaùa 

bractwa szkaplerzne. Rejestry ko�cioùów Karmelitów Reformy Terezjanskiej 

wypeùniaùy siê tysi¹cami imion. Symboliczn¹ sukniê Naj�wiêtszej Maryi Panny 

nosili zarówno ludzie pro�ci, jak i mo¿ni, nawet królowie, biskupi, papie¿e.  

Z czasem pojawiùy siê obchody rocznicy, kongresy szkaplerzne, listy 

pasterskie hierarchii ko�cielnej i seria publikacji o tym maryjnym 

nabo¿eñstwie. Jak to siê staùo, ¿e w ci¹gu niespeùna kilkuset lat mógù nast¹piã 

taki rozwój?  

W �wiadectwie zawartym w Katalogu Úwiêtych Karmelu jest podane:  

,,Z powodu wielkich przywilejów przypisanych do szkaplerza ró¿ni wielcy  

z królestwa Anglii, w�ród nich bùogosùawiony Edward II, król Anglii, który 

braciom w Oxfordzie daù swój wùasny paùac za klasztor, Ksi¹¿e Henryk I - 

                                                           
 
73 Tam¿e, s. 31. 
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wùadca Lancaster, zm. w 1361 r. sùawny szczególnie przez swe cuda a tak¿e inni 

liczni wielcy nosili ukryty pod ubraniem szkaplerz karmelitañski�.  

List Mikoùaja Francuza z 1266 r. dany ksiêciu Alfonsowi z Poitiers 

wspomina o szczególnym nabo¿eñstwie tego drugiego do Bùogosùawionej 

Dziewicy i o Jej cudach. Dokumenty te, w których autentyczno�ã ¿aden historyk 

nie powinien w¹tpiã pozwalaj¹ nam twierdziã, ¿e wiêzy ù¹cz¹ce tych 

,,wspóùbraci�� miaùy od XIII w. odniesienie do Maryi i ¿e w poùowie XIV w. 

przyjaciele Zakonu nosili pod �wieckimi ubraniami szkaplerz, maj¹cy 

odniesienie do wizji Úw. Szymona Stocka
74.  

Zagadnienie Historii Bractwa Matki Bo¿ej z Góry Karmel posiada trzy 

punkty odniesienia: 

1. Brewiarz z Dublina uùo¿ony ok.1270 r. posiada rubrykê podobna do 

     dominikañskiej: �De modo recipiendi ad beneficia�. 

2. Akt afiliacji do zakonu datowany na 1266 r., posiadaj¹cy powi¹zanie 

     miedzy t¹ afiliacja a cudami Matki Bo¿ej. 

3. Tekst z Sanktorale, w którym jest aluzja do pewnego przywileju 

     zwi¹zanego ze szkaplerzem. Tekst ten zawiera fakty z poùowy XIV w., 

    opowiedziany jest przez kogo� z tamtego wieku. 

W XVI w., przyszùo umocnienie siê zakonu karmelitów. W 1524 r. zakon 

byù kierowany przez o. Mikoùaja Andeth urodzonego na Cyprze, dwaj jego 

krewni, Ojcowie Jan i Marek schronili siê na jaki� czas  

w Rzymie. Oni to otrzymali od Klemensa VII dwie bulle przewiduj¹ce dwa 

sposoby przyjmowania do bractwa:, ,Habitum destando� lub ,,litteras 

confraternitatis recipiendo�. Mikoùaj Andeth jako pierwszy podpisaù pisma 

bractwa, wprowadzaj¹c do nich wzmiankê ,,gestatio habitus�.  

Od 1562 roku liczba wspóùbraci znacznie wzrosùa, zwùaszcza po ogùoszeniu 

konstytucji Apostolskiej ,,Ex Clamenti� z dnia 12 sierpnia 1530 r., która 

ostatecznie zatwierdziùa bullê sobotni¹. Pocz¹wszy od tej daty, pisma bractwa 

wspominaj¹ obowi¹zkowym noszeniu szkaplerza. 
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W pi�mie z 29 listopada 1570r. przeor generalny o Rubero przedstawia 

warunki otrzymania odpustu z bulli sabbatyñskiej. Nakazuje noszenie maùych 

br¹zowych habitów pod ubraniem: ,,na pami¹tkê i na cze�ã Matki Bo¿ej, która 

daùa tê szatê Szymonowi�. 

W 1599 r. pierwsze wùoskie konstytucje godziùy siê na zakùadanie Bractwa 

Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. W ramach kongregacji �polecaùy 

organizowaã jego pobo¿ne ãwiczenia � in modum oratorii"
75. Organizowano je  

w rzymskim konwencie Naj�wiêtszej Maryi Panny delia Scala, pierwszym 

maryjnym o�rodku kongregacji wùoskiej, w którym bractwo to tworzyùo 

prawdziw¹ szkoùê modlitwy (w XIX w. tercjarz terezjañski, �w. Wincenty 

Pallotti, daù jej nowy impuls). Byù to zarazem najùatwiejszy sposób ukazania 

istotnego charakteru stowarzyszenia Maryi; wej�ã do niego - to wù¹czyã siê  

w sam zakon (przez przywdzianie szaty Maryi z tego¿ zakonu) z zobowi¹zaniem 

po�wiêcenia siê Naj�wiêtszej Maryi Pannie wedùug karmelitañskiego stylu 

¿ycia.Podkre�lano tam  wùa�nie taki aspekt bractwa. 

W XVI w. nabo¿eñstwo pojawiùo siê równie¿ w Polsce. Rozwój nastapiù 

wraz z przybyciem karmelitów do kraju. Inicjatork¹ sprowadzenia zakonników 

do kraju byùa �w. Królowa Jadwiga.  

                                       
              Úw.Jadwiga                                                          

 

                                                                                                                                                                          
74 Por. Tam¿e, s. 29. 
75 Por. W. Macca, dz. cyt., s. 21.  
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 Dzieùo Jana Matejki przedstawiaj¹ce Rejtana. 

 Na piersi widoczny jest szkaplerz. 

 

W XVI w., po odpowiednim pouczeniu do szkaplerza przyjmowano wszêdzie, 

przy ró¿nych okazjach. Podejrzewa siê, ¿e Królowa Jadwiga byùa pierwsz¹ 

Polk¹, która przyjêùa szkaplerz. Po niej ten szczególny dar Maryi nosiùy inne 

znane postacie, a w�ród nich Król Zygmunt III, ze swym dworem, Jan III 

Sobieski, który zaopatrzyù swoich rycerzy ruszaj¹cych pod Wiedeñ. Nosiù tê 

szatê Mikoùaj Zabrzydowski, który zasùyn¹ù z ufundowania Kalwarii 

Zabrzydowskiej. Szkaplerz towarzyszyù Agnieszce z Têczyñskich Firlejowej, 

która byùa fundatork¹ klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej
76.  

Bractwa szkaplerzne byùy zakùadane przy klasztorach karmelitañskich 

oraz parafiach. Posiadaùy one rozwiniêt¹ organizacjê, na�laduj¹c¹ w znacznym 

stopniu strukturê organizacyjn¹ zakonu. Bractwem kierowaù przeor, do tego 

pomoc¹ sùu¿yùa mu rada. W klasztorach karm bractwa cieszyùy siê autonomi¹; 

posiadaùy wùasn¹ kaplicê lub przynajmniej oùtarz oraz wùasn¹ kasê. W ka¿da 

drug¹ niedzielê miesi¹ca odbywaùy siê brackie nabo¿eñstwa
77.  

Od poùowy XVII w. nast¹più rozwój o�rodków kultu Matki Bo¿ej szkaplerznej
78. 

Pierwszym wschodnim sanktuarium byù Berdyczów na Ukrainie. Wstêpnej 

koronacji ùaskami sùyn¹cego obrazu Matki Bo¿ej, umieszczonego w ko�ciele 

                                                           
76 Por. Nosili szkaplerz, Nasza Arka, dz. cyt., s.8. 
77 Por. W. Macca, dz. cyt., s. 21. 
 
78 Pot. Tam¿e, s. 21.  
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przed 1643 r., dokonaù bp Kajetan Soùtyk w 1756 r., drugiej bp Kacper Borowski 

w 1856 r. Coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ cieszyùa siê kaplica Ostrobramska  

w Wilnie z ùaskami sùyn¹cym obrazem Matki Miùosierdzia, koronowanym  

w 1927 r. £askami sùyn¹ce obrazy Matki Bo¿ej Szkaplerznej znajdowaùy siê 

równie¿ w Gudohajach, Lublinie oraz w Czernej
79. 

 
£askami sùynacy obraz Matki Bozej Szkaplerznej w Czernej. 

 

Chocia¿ w czasie zaborów prawie wszystkie klasztory zostaùy skasowane rodzina 

karmelitañska rozwinêùa siê. Nale¿¹ do niej: Prowincja karmelitów dawnej 

obserwancji, zwanych popularnie trzewiczkowymi; prowincja karmelitów 

bosych; liczne klasztory karmelitanek bosych, w�ród nich nowopowstaùe  

w O�wiêcimiu, Wùocùawku, Gdyni, Katowicach i Szczecinie; zaùo¿one w Polsce, 

w Sosnowcu, Zgromadzenie sióstr karmelitanek Dzjecj¹tka Jezus; �wiecki 

instytut ¿ycia po�wiêconego Bogu - �Elianum" oraz liczni �wieccy tercjarze 

karmelitañscy i czùonkowie bractw szkaplerznych
80. Polscy karmelici bosi  

                                                           
 
79 Por. O. Karmelici Bosi, Monografia klasztorów OO Karmelitów Bosych, Czerna 1914,  
   s. 23-26. 
80 Por. W. Tochmañski, Realizacja charyzmatu Karmelitañskiego w aktywno�ci pastoralnej 
    polskich Karmelitów Bosych po Soborze Watykañskim II, Kraków 2001, s. 111-113. 
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i karmelitanki Dzieci¹tka Jezus pracuj¹ tak¿e na misjach w Afryce, gdzie otwarli 

nowicjaty, zakùadaj¹c na ramiona wstêpuj¹cych do nich czarnych braci i sióstr 

szkaplerz zakonny. Karmelitanki bose z Polski udaùy siê za� do Islandii, 

prowadz¹c ¿ycie kontemplacyjne w jedynym na tej wyspie klasztorze
81. 

        Nadzwyczajny rozwój bractwa szkaplerznego XVI i XVII przyspieszyù byã 

mo¿e wùa�nie protestantyzm. W 1517 r. Luter gùosiù swoje tezy. Gdy w 1558 r. 

umieraù Karol V, poùowa Europy byùa oddzielona od Rzymu. Wyst¹piùo wtedy 

du¿o punktów spornych na temat:  usprawiedliwienia przez wiarê, czytania 

Pisma �w., ¿ycia zakonnego, kultu �wiêtych, sprzeciw heretyków na zbyt wielk¹ 

cze�ã Maryi oddawan¹ przez katolików. Katolicki i ludowy instytut zbuntowaù 

siê przeciw religii, która byùa ju¿ pozbawiona synowskiego zawierzenia, 

nieustannie wyra¿anego wobec Maryi. Trudno byùo jednak znaleêã jaki� znak 

odró¿niaj¹cy. Potrzebny byù jaki� symbol dla prawd bronionych przez teologów  

i dysputantów katolickich. Szkaplerz byù najwygodniejszym znakiem 

przynale¿no�ci, tak jak dzisiaj w krajach mieszanych religii medalik  

z wizerunkiem Matki Bo¿ej pozostaje znakiem okre�laj¹cym katolika
82. Warto 

zauwa¿yã, ¿e w tamtych czasach ùatwiej byùo daã jako znak przynale¿no�ci do 

bractwa dwa, zwi¹zane sznurkiem, kawaùki pùótna ni¿ metalowy medalik. 

Nabo¿eñstwo szkaplerzne wraz z ró¿añcowym staùo siê, wiêc popularne  

w Ko�ciele. Wtedy szùo siê walczyã przeciw piekùu tarcza, (szkaplerzem) i broni¹ 

ofensywna (ró¿añcem)
83. 

W 1590 r. karmelita Józef Falkone opublikowaù w Placencji, kronikê 

karmelitañsk¹�. Teolog ten, a zarazem przeor klasztoru stwierdza: 

,,W Italii a przede wszystkim na Sycylii, w Królestwie Neapolu  

i Lombardii widzi siê ogromn¹ liczbê wspóùbraci o wielkim nabo¿eñstwie  

i bardzo gorliwych w obowi¹zkach. W Placencji liczba zapisanych braci  

                                                           
 
81 Por. Cz. Gil, Sùownik polskich Karmelitanek Bosych 1612-1914, Kraków 1999, s. 241. 
 
82Por. Cyt. za: OO Karmelici Bosi, Zakon i Bractwo, dz. cyt., s. 37. 
83 Tam¿e, s. 37. 
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w rejestr bractwa przekracza 10 ty�., mê¿czyzn, kobiet, kapùanów �wieckich  

i zakonnych oraz zakonnic z ró¿nych zakonów�
84. 

W 1609 r. Maksymilian, ksi¹¿ê Bawarii, gùównodowodz¹cy armi¹ cesarsk¹ 

zaùo¿yù szkaplerz uczyniùa to równie¿ jego armia przed bitw¹ o Praê. Caraumel, 

historyk opowiadaj¹cy o tym wydarzeniu wspomina, i¿ po zwyciêstwie cesarz 

Ferdynand II, cesarzowa i wszyscy ksi¹¿êta zechcieli bardzo otrzymaã szkaplerz. 

Dwudziestego maja 1602 r. przeor generalny karmelitów o. Henryk Sylvius 

przyj¹ù do bractwa caùy dwór Savoie w Turynie: ksiêcia Karola Emanuela 

Wielkiego z jego dzieãmi, ¿on¹ oraz sùu¿b¹
85.  

Oto dane z XVI w. dotycz¹ce Sycylii. Przeor generalny Jan Rubeo podaje 

liczbê 7 tys. �wieckich na tej wyspie. Nie byli oni ani zakonnikami ani osobami 

zapisanymi do bractwa szkaplerznego, ale byli czym� w rodzaj u zakonu 

trzeciego86. Mo¿na z tego wywnioskowaã, ze wspóùbracia szkaplerzni tak¿e na 

tej wyspie liczyli tysi¹ce czùonków, gdzie byùo wtedy okoùo 600 tys. 

mieszkañców. A wiêc Italia na pocz¹tku XVI w. mogùa posiadaã okoùo 500 tys. 

zapisanych do bractwa szkaplerznego. Byùo wiêc wiêcej ni¿ 50 miast, które  

z taka sama liczb¹ mieszkañców, jak i obecno�ci¹ karmelitów, mogùy znaleêã siê 

w tej samej, a mo¿e nawet lepszej sytuacji, co Placencja, aby posiadaã 

wielotysiêczne bractwa
87. 

W Hiszpanii dokùadne dane od o. Rubeo mówi¹, i¿ rozdzieliù na tym 

póùwyspie 200 tys. Szkaplerzy. Arcyksi¹¿ê Albert poczytywaù sobie za zaszczyt 

ostentacyjne noszenie szkaplerza. Kiedy król Filip II otrzymaù radê, by 

zahamowaã wzrost nabo¿eñstw do szkaplerza, poniewa¿ �rodowy post pozbawiaù 

dochód królewski 300 tys. talarów rocznie, jego odpowiedê wygl¹daùa 

                                                           
84 Cyt. za: J. Belgran, dz. cyt., s. 32. 
 
85Por. Tam¿e, s.33.  
 
86Por. H. Gil, Historia Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 1997, s. 11.  
87 Por. Tam¿e, s. 11. 
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nastêpuj¹co: �Wierni czcz¹cy Maryjê bardziej mnie interesuj¹ ni¿ wzrost moich 

dochodów�
88. 

We Francji tak samo przyjêùa siê tradycja noszenia szkaplerza.  

W 1672 r. Ludwik XII byù w Montpellier �wiadkiem cudu za sprawa szkaplerza 

dokonanego na jednym z jego oficerów. Wkrótce król ogùosiù ten cud.  

Po rozgùoszeniu tego faktu, sam zapragn¹ù zostaã czcicielem Maryi, nakùadaj¹c 

bezzwùocznie Jej zbawienny znak, który ju¿ z pobo¿no�ci¹ nosiù przez resztê 

swego ¿ycia
89. Inny wspóùczesny opowiedziaù, jak to Ludwik XIV, godny 

spadkobierca pobo¿no�ci Ludwika XIII i jego wielkiej do Maryi pobo¿no�ci, 

jako naoczny �wiadek dokonanych cudów ogùosiù je w caùym swoim królestwie. 

Po powrocie z uroczystej procesji ustanowionej przez Ludwika XIII w dniu 

wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny przyj¹ù szkaplerz z r¹k karmelity, 

swojego staùego spowiednika. O. Leon byù jednym z najwa¿niejszych 

przedstawicieli reformy karmelitañskiej w Turynie. Bremond w swojej historii 

literackiej, posiadaj¹cej zabarwienie religijne, z czasów monarchii po�wiêciù mu 

kilka stron. Napisaù ,,Traktat o Przymierzu Duchowym��. Wspomina o Kardynale 

de Sourdis, który ,,nie tylko odznaczaù siê szczególnym nabo¿eñstwem 

szkaplerznym, ale te¿ czêsto opowiadaù o swoich bitewnych przygodach, jak to 

bêd¹c na czele armii króla Francji, w randze wielkiego admiraùa, spowiadaù 

umieraj¹cych. Stwierdziù, ¿e niektórzy �miertelnie ranni na polu bitwy  

z ufno�ci¹ oczekiwali pomocy ostatnich sakramentów, a przez ùaskê �w. 

szkaplerza, którym byli odziani umierali wkrótce po rozgrzeszeniu�.  

Na pocz¹tku XVIII w. Karmelici mogli ju¿ tak samo napisaã: ,,Maria Teresa 

Austriaczka, aktualnie na tronie imperium, okazywaùa swoje nabo¿eñstwo  

i ufno�ã wobec szkaplerza, w który byùa odziana...Ludwik XV, aktualnie 

panuj¹cy i caùa jego królewska rodzina nie bali siê zmieszaã z królem 

chrze�cijañskim, przyjmuj¹c ten znak oddania siê Maryi�. 

                                                           
88 Cyt. za: J. Belgrau, dz. cyt., s. 33. 
 
89 Tam¿e, s. 33. 
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Oto kilka innych danych dotycz¹cych Italii i Hiszpanii. Z oficjalnych 

rejestrów wynika, ze w nastêpstwie dekretu Klemensa VII, centralizuj¹cego 

wùadzê bractw szkaplerznych, w przeci¹gu 40 lat utworzonych zostaùo w Italii 

okoùo 3oo bractw poza klasztorami karmelitów. Pewne diecezje posiadaùy 

zadziwiaj¹c¹ liczbê zapisanych do bractw, zwùaszcza, gdy siê porównaùo j¹  

z liczb¹ mieszkañców. Aby lepiej to sobie uzmysùowiã wystarczy spojrzeã na 

dokùadne dane: w diecezji Wenecji, posiadaj¹cej 360 ty�. Mieszkañców, 

znajdowaùo siê okoùo 100 tys. zapisanych do bractw
90. 

W 1751 r. w klasztorach karmelitañskich ¿arliwo�ã poprzednich 

wieków nieco przygasùa. Zakonnicy francuscy i austriaccy zmagali siê  

z Komisj¹ Regularnych" i z pretensjami Józefinistów, które byùy jakby 

preludium prze�ladowañ Wielkiej Rewolucji Francuskiej Jednak Matka Bo¿a-  

z Góry Karmelu, której �wiêto rozci¹gniêto na caùy Ko�cióù, pozostaùa bardzo 

popularna. Pewien, obcy Karmelowi autor napisaù ,,zanim nastaùy pielgrzymki do 

Lourdes i zanim przyj¹ù siê zwyczaj nazywania Maryi Matk¹ Bosk¹ z Lourdes, w caùym 

chrze�cijañstwie nie byùo wezwania bardziej podniosùego nad: Matkê  Bo¿¹   

z Góry Karmel91.  

Za� rok 1851 zastaù rodzinê karmelitañsk¹ bardzo osùabion¹ z powodu 

Rewolucji Francuskiej, której skutki byùy tak¿e dotkliwe w innych krajach. We 

Francji byùo wtedy okoùo 40 karmelitów bosych, z których wiêkszosã to 

Hiszpanie.W samej Hiszpanii nie byùo prawie ¿e nikogo. We Wùoszech ledwo, 

co dêwigano siê z wojen napoleoñskich. Rodzina karmelitñska licz¹ca w 1700 r. 

sze�ãdziesi¹t tysiêcy zakonników, spadùa do liczby jednego jednego tysi¹ca. 

We Francji o s t a ùy siê tylko dwa klaaztory.W Hiszpanii,Anglii i Irlandii tu  

i tam nie pozostaùo ani �ladu
92.  

Zupeùnie inaczej byùo  1951 r. w czasie obchodów 700-lecia, których 

rozgùos przeszedù wszelkie oczekiwania. Niczego nie brakowa ùo, byù  list 

papie¿a Piusa XII, który zakoñczyù  milczenie papie¿y, trwaj¹ce od 

                                                           
90 Por. H. Gil, Historia ..., dz. cyt., s. 11. 
91 Tam¿e, s. 11. 
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Benedykta XIV z 1752 r. , kongresy szkaplerzne, seria publikacji  

o szkaplerzu i trzy tomy zbioru ,,Bibliotheca de sacro Scapulari�, 

pierwszy dotyczyù  warto�ci duchowych szkaplerza, drugi �wiêta  

16 lipca, trzeci,  o. Xiberty o wizji Szymona Stocka93.  

Na licznie odbywaj¹cych siê �wiatowych kongresach, rozwa¿ono 

podstawy historyczne i stronê teologiczn¹ oraz duchow¹ nabo¿eñstwa do 

szkaplerza. Zgromadzenie 12 tys. wiernych w dniach 6-8 sierpnia 1950r. miaùo 

charakter miêdzynarodowego Kongresu Karmelitañskiego. Podczas jego 

otwarcia w teatrze adriano kard.Adeodat Piazza zaakcentowaù to, ¿e bardzo 

wa¿nym celem kongresu jest oddanie hoùdu pobo¿no�ci i wdziêczno�ci Królowej 

Karmelu za liczne dobrodziejstwa, których nigdy nie szczêdziùa swym 

ukochanym synom, a tak¿e kongres ma pogùêbiã znajomo�ã warto�ci szkaplerza  

i to pod wszystkimi aspektami: historycznym, symbolicznym i moralnym, daã 

wspóùbraciom �wiadomo�ã godno�ci i odpowiedzialno�ci, daã im szlachetn¹ 

ufno�ã w metodyczn¹ obronê Maryi, zdecydowan¹ wolê odpowiadania na 

obowi¹zki dobrowolnie powziête na siebie, aby staã siê godnym przywileju 

zawartego w matczynej obietnicy94. 

Podkre�lono, zatem obowi¹zki wzglêdem szkaplerza, bêd¹cego 

nabo¿eñstwem ludowym. Ludowi chrze�cijañskiemu, który chciaù �wiedzieã�, 

pokazano powa¿ne fundamenty na bazie wiary. 

Ró¿ne aspekty nabo¿eñstwa do szkaplerza 7 sierpnia byùy poprowadzone 

w piêciu oddzielnych sekcjach dla uczestników kongresu: jêzyka hiszpañskiego, 

angielskiego, francuskiego, niderlandzkiego, i portugalskiego.  

Podobny kongres zorganizowano w Nowym Jorku przez dwie prowincje 

Karmelitów Bosych w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 22 

paêdziernika. Okoùo dwustu delegatów sùuchaùo mów o szkaplerzu, szacie 

                                                                                                                                                                          
92 Por. Tam¿e, s. 11.  
93 Por. Tam¿e, s. 33. 
94 Por. Tam¿e, s. 33. 
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zbawienia, rêkojmi pokoju, o nabo¿eñstwie do szk. w odniesieniu do Maryi 

po�redniczki matki ludzi, Królowej Úwiata
95. 

Równocze�nie zgromadziù siê podobny kongres w Meksyku pod 

przewodnictwem kard. Piazzy i echem odbiùy siê kongresy regionalne  

w Puebla, Guadalajara, Toluca. W Meksyku szczególnymi uroczysto�ciami byùy 

koronacja Matki Boskiej w Morelia, San Luis de Potosi , Puebla, Celaya et 

Mexico96. 

W Ameryce Poùudniowej ustawione zostaùy narodowe komitety   

w Peru, Chile, Brazylii i  Argentynie. Synod biskupów prowincji zwiastowania 

Naj�wiêtszej Maryi Pannie wydaù wa¿ny dokument o nabo¿eñstwie 

szkaplerznym, który byù nastêpnie komentowany na licznych zebraniach 

katolików. W Brazylii figura Matki Bo¿ej z Góry Karmel pielgrzymowaùa po 

dwudziestu siedmiu stanach, w Pernambuco miaù miejsce narodowy kongres 

przy drzwiach zamkniêtych, na który przybyùo dwunastu arcybiskupów  

i biskupów. 

W Portugalii od kongresu maryjnego w paêdzierniku 1951 r. rozdano sto 

piêtna�cie tys. szkaplerzy. Z najwiêkszym entuzjazmem obchodzono rocznice  

w Hiszpanii. Narodowy komitet rocznicy ustanowiony zostaù pod honorowym 

przewodnictwem gùowy pañstwa. Kongres hiszpañsko � amerykañski byù okazj¹ 

pogùêbienia studiów teologicznych o szkaplerzu, a tak¿e o sposobie 

przedstawiania go pobo¿no�ci ludowej. Miaù on miejsce od 13-12 maja 1951 r., 

kongresy religijne odbyùy siê w Katalonii, Starej Katalonii i Andaluzji
97.  

Ukazaùo siê równie¿ wiele publikacji. Wielkie ilustrowane czasopismo  

,,El Escapularis del Carmen�� ukazaùo siê w jubileuszowym roku 

czternastokrotnie. Opublikowaùo interesuj¹ce studia i fotografie. Niektóre z nich 

wzbogaciùy znajomo�ã szkaplerza w sztuce hiszpañskiej.  

Publikacja ,,Eskapulario del Carmen��, licz¹ca 110 stron i 139 ilustracji, byùa  

nr. nadzwyczajny czasopisma ,,Miriam��, skierowanym do ludu Sewilli . 

                                                           
95 Por. Tam¿e, s. 34. 
96 Por. Tam¿e, s. 34. 
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We Wùoszech w tym samym czasie ukazaùo siê ilustrowane czasopismo  

,,Il scapulare�wydane w Rzymie przez zakon karmelitañski
98. 

Poza kongresem rzymskim, w którym wiêkszo�ã to byli uczestnicy 

wùoscy, wspomnieã nale¿y o kongresach we Florencji i w Palermo.  

W Neapolu, który szczyci siê powodzeniem cudownego obrazu Matki Bo¿ej 

Karmelitañskiej, gdzie �wiêto 16 lipca jest jedn¹ z najwiêkszych uroczysto�ci,  

w 1951 r. obchody przeszùy wszelkie oczekiwania. Kard.Ascalesi dobrze 

przygotowaù list pasterski do maksymalnego prze¿ycia �wi¹t rocznicy
99. 

Na wyspie Malcie w siedmiu klasztorach karmelitów uroczy�cie 

obchodzono te �wiêta. Poprzedzona nocnym czuwaniem pasterka zgromadziùa 

wiele tys. ludzi. Na czê�ã Matki Bo¿ej z Góry Karmel zostaù wydany znaczek 

pocztowy przedstawiaj¹cy obraz z XVI w. czczony szczególnie przez 

Maltañczyków
100. 

Od 29 � 31 grudnia 1950r. stan Travancowe w Indiach obchodziù rocznicê 

kongresu, który byù jednym z najwiêkszych. Wierni wysùuchali wspólny list 

trzynastu pasterzy. Ponad 300 tys. ludzi z ró¿nych ras i religii byùo obecnych na 

ceremonii, której przewodniczyù nuncjusz papieski bp. Kierkels sze�ãdziesi¹t tys. 

wiernych braùo udziaù w procesji
101. 

Staro¿ytny klasztor w Aylesfort, gdzie �w. Szymon Stock zostaù wybrany 

przeùo¿onym generalnym, a gdzie aktualnie rezyduj¹ karmelici, otrzymaù 16 lipca 

1951 r. wa¿n¹ relikwie w postaci czaszki �w. Szymona Stocka, przywiezionej 

przez arcb. Bordeaux. Ceremonii przewodniczyù kard. Piazza. 

W Holandii, gdzie powstaù narodowy komitet rocznicy, odbyùy siê wa¿ne 

sesje naukowe102. 

                                                                                                                                                                          
97 Por. Tam¿e, s. 32. 
 
98Por. Tam¿e, s. 33.  
 
99Por. J. Benignus, dz. cyt., s. 64.  
100 Por. Tam¿e, s. 64. 
101 Por. Tam¿e, s. 65. 
102 Por. Tam¿e, s. 65.  
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W Belgii uroczysto�ci koncentrowaùy siê przede wszystkim  

w klasztorach w Brukseli, Chewremont i Cjand. W stolicy Finlandii miesi¹cem 

maryjnym zostaù ustanowiony lipiec. Niezliczone tùumy odwiedzaùy Maryjê  

w ogrodach klasztoru. Kongres zgromadziù piêãset tercjarzy i czùonków bractwa. 

Centrum apostolatu szkaplerza przyniosùo obfite owoce
103. 

W Szwajcarii najwa¿niejsza uroczysto�ã odbyùa siê 20 lipca 1951 r.  

w bazylice Matki Bo¿ej w Bourguillon, wielkim sanktuarium maryjnym kontonu 

Fryburg, które jest dedykowane Matce Bo¿ej z Góry Karmel. Zaùo¿one tam  

w 1640 r. bractwo byùo jednym z najbardziej rozkwitaj¹cych. Aby zapewniã 

sukces tej uroczysto�ci, rektor sanktuarium wezwaù do pomocy o�miu 

karmelitów bosych, w�ród których czterej byli Szwajcarami. O. Franciszek od 

�w. Marii wygùosiù kazanie o Matce Bo¿ej i szkaplerzu. Podczas uroczysto�ci 

celebrowanej przez prowincjaùa karmelitów z Pary¿a, uroczystej mszy �w. 

podczas wieczornej ceremonii przewodzonej przez bp. Amondru odbyùo siê 

uroczyste wyznanie wiary w imieniu kantonu Fryburg, który powierzyù Maryi 

sw¹ wierno�ã religii katolickiej. 

Niekiedy ceremonie miaùy miejsce za murami karmelitañskich kaplic. Np. 

w Limoges Triduum byùo obchodzone w Karmelach Naj�wiêtszego Serca Pana 

Jezusa, Úw. Michala i Úw. Piotra. W Arles miaùo ono miejsce w Sant Cesaire   

i Sant Trophine. Uroczysto�ciom w klasztorze przewodniczyù, wygùaszaj¹c 

kazanie o nabo¿eñstwie szkaplerznym abp de Frigolet
104. 

W Pary¿u triduum rozpoczêùo siê 19 lipca w karmelu Montmartre pod 

przewodnictwem bp. Courbe , narodowego prezesa akcji katolickiej.  

Na uroczysto�ciach byùo obecnych ponad 900 osób. Natomiast dnia  

14 lipca odbyùa siê ceremonia w Noter Dame des Victoires.  

                                                           
103 Por. Tam¿e, s. 66. 
 
104 Por. Tam¿e, s. 69. 
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Statua Matki Bo¿ej Zwyciêskiej z oùtarza bocznego 

  bazyliki Notre- Dame des Victoires w Pary¿u. 

 

Nale¿y wspomnieã ze przed figura Naj�wiêtszej Maryi Panny znajduj¹ca 

siê w tym ko�ciele zostaùa uzdrowiona �w. Teresa z Lisieux - karmelitanka bosa. 

Dnia 15 lipca w klasztorze karmelitów przy ul.Vaugirard w obecno�ci  

bp. Blancheta rektora instytutu Katolickiego odbyùa siê uroczysto�ã, na której 

prowincjaù za�piewaù uroczyst¹ mszê o Matce Bo¿ej z Góry Karmel. Byùa ona 

transmitowana przez radio. Wieczorem salezjanin o. Pamici wygùosiù mowê, 

wychwalaj¹c¹ Matkê Bosk¹ Szkaplerzn¹ i zakon karmelitañski. 

Uroczysto�ci byùy obchodzone równie¿ w katedrze w Bordeaux,  

w której od czasów Rewolucji Francuskiej zachowane s¹ doczesne szcz¹tki �w. 

Szymona Stocka. Ceremoniom przewodniczyù abp Feltin z Pary¿a. Byli tam 

karmelici francuscy na czele z dwoma prowincjaùami, a tak¿e przeor karmelitów z Ayesford. 
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 J.E. Ludwik biskup Perigueux wygùosiù odczyt, w którym ukazaù, do jakiego stopnia 

szkaplerz, usynawiaj¹c tych, którzy go w zakonie karmelitañskim nosz¹, poci¹ga ku 

doskonaùo�ci ¿ycia chrze�cijañskiego
105. 

Fakt, ¿e papie¿ Pius XII, który ze szczególnym zainteresowaniem �ledziù 

te uroczysto�ci, przekazaù ojcu generaùowi wyrazy swego zadowolenia  

w nastêpuj¹cych sùowach: �Obchody 700 �lecia szkaplerza Matki Bo¿ej z Góry 

Karmel poci¹gnêùy za sob¹ liczne manifestacje szczerej katolickiej pobo¿no�ci 

na caùym �wiecie. Dlatego w wyrazach szczególnego przywi¹zania kierujemy do 

was i do wszystkich naszych umiùowanych braci z rodziny karmelitañskiej nasze 

ojcowskie ¿yczenia. Niech Ta, która jest Matk¹ Piêknej Miùo�ci, M¹dro�ci i �w. 

Nadziei umacnia tych wszystkich, którzy brali udziaù w uroczysto�ciach, 

anga¿uj¹c w to caùa swoj¹ ¿arliwo�ã, nadziejê i miùo�ã�
106. 

Wiele znacz¹cych wydarzeñ na cze�ã Matki Boskiej Szkaplerznej odbyùo 

siê w francuskim Lourdes w XVII w. W 400-lecie wizji �w. Szymona Stocka 

miasto Laurdes, bêd¹ce lennem Maryi od �redniowiecza, erygowaùo w swoim 

ko�ciele parafialnym bractwo szkaplerzne. Wkrótce staùo siê ono jednym  

z najbardziej rozkwitaj¹cych w regionie. A w 1654 roku pobo¿no�ã wiernych 

zmobilizowaùa kler do wybudowania kaplicy Matki Bo¿ej z Góry Karmel 

przeznaczonej gùównie na pogrzeby. I byùo czym� normalnym, ¿e Bernadeta 

Soubirous otrzymaùa w dzieñ swojej pierwszej komunii szkaplerz
107. 

Wiemy, ¿e po siedemnastym objawieniu, w dniu 17 kwietnia, tùum na 

pró¿no oczekiwaù odwiedzin Maryi. Spodziewano siê, ¿e pragnienia wszystkich 

speùni miesi¹c maj, czerwiec i pierwsza poùowa lipca. Dnia 16 lipca Bernadeta 

odczuùa wezwanie, które jej nie omyliùo. Pod wieczór, w dzieñ �wiêta Matki 

Bo¿ej z Góry Karmel, w zupeùnej ciszy Niepokalana Dziewica ukazaùa siê 

Bernadecie. 

                                                           
 
105 Por. Tam¿e, s. 69. 
 
106Cyt. za: J. Belgrau, dz. cyt., s. 70.  
107Tam¿e, s. 73. 
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Nie wolno tu zapomnieã o fakcie, ¿e objawiaj¹c 25 marca 1858 roku swoje imiê 

Niepokalanego Poczêcia, Maryja nawi¹zaùa do ogùoszonego 4 lata wcze�niej 

przez papie¿a Piusa IX dogmatu. Prawda ta znalazùa swoje miejsce w liturgii.  

W brewiarzu znajduje siê hymn o nastêpuj¹cej tre�ci: 

 

�Najwy¿szy mistrz wiary 

Naucza, ¿e Maryja wolna jest od wszelkiej skazy. 

 

Dziewica, objawiaj¹c siê, ogùasza wùasnymi ustami, 

Ýe poczêta zostaùa bez grzechu�
108. 

 

Czciciele Matki Bo¿ej z Góry Karmel zrozumieli znaczenie wyboru przez 

Maryjê daty 16 lipca. Karmelici od samego pocz¹tku uto¿samiali siê z ruchem 

pobo¿no�ci maryjnej, który prowadziù niezliczone tùumy do Lourdes. Z okazji 

po�wiêcenia statuy Febischa i po�wiêcenia kaplicy z grot¹, wszyscy karmelici 

bosi z klasztoru Bagneres-de-Bigorre, brali udziaù w uroczystej procesji. 

Nawrócony Ýyd, O. Augustyn od Naj�wiêtszego Sakramentu, znany bardziej pod 

imieniem O. Hermana, zostaù w grocie uzdrowiony ze �lepoty, gdzie nastêpnie 

czêsto powracaù z pielgrzymkami. 

Dane o historii pielgrzymek, wskazuj¹ na to, ¿e pierwszymi zakonnikami, którzy 

tùumnie po�pieszyli do groty w Lourdes byli karmelici. W latach 1864-1880 

pielgrzymki karmelitañskie byùy tam bardzo regularne.  

Dnia 3 lipca 1876 roku, podczas koronacji Dziewicy na placu, w ceremonii 

asystowaù prowincjaù karmelitów w otoczeniu swych definitorów. W górnej 

bazylice, z boku chóru, Karmel francuski ofiarowaù kaplicê �w. Szkaplerza 

dedykowan¹ �w. Szymonowi Stockowi. Dnia 16 lipca tego¿ roku odbyùo siê 

po�wiêcenie klasztoru karmelitanek w pobli¿u miejsca objawieñ. Podczas 

zmiennych kolei losu, wygnañ, przewrotów w okresie od 1880 roku do 1936 

                                                           
 
108Cyt. za: J. Belgran, dz. cyt., s. 72.  
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roku karmelici przybywali do Lourdes tylko indywidualnie. Potem odst¹pili od 

organizowania widowiskowych imprez, co byùo zauwa¿alne w pielgrzymkach 

czy kongresach Trzeciego Zakonu, które odbywaùy siê w Lourdes. 

 Obchodzono tam w zamkniêciu uroczysto�ci z okazji obchodów 700-lecia 

szkaplerza, w dniach 15-16-17 lipca. Tysi¹c pielgrzymów, pod przewodnictwem 

piêtnastu karmelitów, uczestniczyùo w obchodach, których ukoronowaniem byùa 

Msza �w. pontyfikalna w kaplicy Karmelu i procesja z pochodniami, w której 

brali udziaù liczni pielgrzymi ze wszystkich krajów. Prawdziwa apoteza 

obchodów Matki Bo¿ej z Góry Karmel miaùa mieã miejsce w ramach obchodów 

setnej rocznicy objawieñ, 16 lipca 1958 roku.  

 J.E. Theas bp Tarbes Lourdes wydaù 10 lipca list pasterski, w którym podkre�liù 

wybór 16 lipca przez Maryjê na swe ostatnie objawienie: �Dzieñ 16 lipca 1858 

roku � pod wieczór miaùo miejsce ostatnie objawienie siê Niepokalanej Dziewicy 

pokornej Bernadecie. Otó¿ 16 lipca Ko�cióù obchodzi �wiêto Matki Bo¿ej z Góry 

Karmel. Wybór tej daty na swe ostatnie odwiedziny w grocie odsùania intencjê 

Naj�wiêtszej Maryi Panny. Czy¿ nie chciaùa przyci¹gn¹ã naszej uwagi na 

uroczysto�ã 16 lipca i przypomnieã, ¿e obchody �wiêta Matki Bo¿ej z Góry 

Karmel s¹ Jej szczególnie miùe? Albo czy¿ nie chciaùa wyraziã swego 

przywi¹zania dla caùego zakonu karmelitañskiego, jego duchowo�ci, �wiêtych 

doktorów i wszystkich tych, którzy z ró¿nych tytuùów do niej nale¿¹...? 

Bernadeta od czasu swojej pierwszej Komunii �w. nosiùa szkaplerz i miaùa go 

tak¿e 16 lipca 1858 roku. Przypomnijmy sobie i zapamiêtajmy sùowa Bernadety 

wypowiedziane tego dnia: �Nigdy Jej nie widziaùam tak piêknej�. Wy�piewajmy 

jeszcze raz nasz podziw: �Tota pulchra es o Maria�. 

Papie¿ Pius XII, któremu Karmel zawdziêcza dwa listy i dwie mowy  

z okazji obchodów 700-lecia, skierowaù 16 lipca do pielgrzymów bardzo 

wymowne posùanie, podkre�laj¹c wiêzy ù¹cz¹ce Lourdes z Karmelem,  

a tak¿e powa¿ne intencje obecnego czasu. 

�W uroczysto�ã Matki Bo¿ej z Góry Karmel chcemy pozdrowiã pielgrzymów  

z Lourdes, a szczególnie przedstawicieli zakonu karmelitañskiego, który 
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przygotowuje siê do wspomnienia setnej rocznicy osiemnastego i ostatniego 

objawienia siê Maryi Bernadecie. Z zachwytem wspomnê zupeùnie prost¹ scenê, 

jaka odegraùa siê nad brzegiem Gawy. Cicha i dyskretna wizja, jak ta z 11 lutego, 

która zachwyciùa duszê dziecka, sw¹ niematerialn¹ piêkno�ci¹. Nigdy � powie � 

nie widziaùam jej tak piêknej! Objawienia zakoñczyùy siê wieczorem 16 lipca  

w skupieniu i podziwie dziewiczej piêkno�ci Matki Boga: Tota pulchra es Maria. 

Umiejcie i wy, drodzy synowie, wyciszyã swe dusze i otwórzcie siê na 

kontemplacjê Bo¿ego blasku realizowanego w Maryi. To ojcowskie wezwanie, 

jakie do was, w ten dzieñ rocznicy kierujemy, czy¿ nie ù¹czy siê z dawn¹ 

duchow¹ lekcj¹ czcigodnej tradycji Karmelu...? Podczas gdy z serc milionów 

wyrywa siê Bo¿a miùo�ã i nakùania siê je do sùu¿by dobrom ziemskim, wy 

zachowujecie tê wa¿n¹ naukê pùyn¹c¹ z maryjnych objawieñ, tê o modlitwie 

duszy ¿yj¹cej w ùasce i o�wieconej przez �wiêto�ã z tego wypùywaj¹c¹�. 

Dnia 16 lipca byùo w Lourdes 60 tys. pielgrzymów, w�ród których, jak siê 

wyraziù papie¿, w pierwszym rzêdzie byli przedstawiciele zakonu 

karmelitañskiego. Przewodniczyli im J.E. Compagnone z zakonu 

karmelitañskiego, bp Anagni, o. Beniamin � wikariusz generalny, o. Maria 

Eugeniusz � prowincjaù Awignonu � Akwitanii. Byùo tak¿e okoùo stu 

piêãdziesiêciu karmelitów, z których stu dwudziestu piêciu to studenci 

Miêdzynarodowego Kolegium Teologicznego w Rzymie. Wiêcej ni¿ sto 

furtianów karmelitañskich i jeszcze wiêcej czùonków Instytutu Úwieckiego Matki 

Bo¿ej Ýycia, reprezentanci licznych zgromadzeñ afiliowanych do zakonu, 

tercjarze, przede wszystkim bractwa francuskie i wùoskie. Wszyscy oni przybyli 

zùo¿yã hoùd Matce Bo¿ej z Lourdes. 

Wieczorem 17 lipca,  z piêciuset karmelitañskich ust zabrzmiaùo �Salve 

regina�, które karmelici i karmelitanki uroczy�cie �piewaj¹  

w sobotnie wieczory i wigilie �wi¹t maryjnych. Wieczorem odbyùa siê procesja  

z pochodniami i miaùo miejsce czuwanie maryjne. Nazajutrz dolna bazylika �w. 

Piusa X przyjêùa dwadzie�cia tysiêcy pielgrzymów, poniewa¿ do Lourdes 

przybyùo dwadzie�cia piêã pielgrzymek. Mszê pontyfikaln¹ celebrowaù  
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J.E. Compagnone, na której �piew zapewniùa schola karmelitów z Rzymu.  

Po Ewangelii bp Theos przeczytaù posùanie od Ojca �w. W�ród wezwañ, których 

nie brakowaùo, jedno byùo szczególne: �I wtedy usùyszaùem jakby wrzask 

ogromnego tùumu, jakby szum wielkich wód, jakby huk gwaùtownej burzy�. 

Komunia byùa rozdzielana przez 18 karmelitów. 

Wieczorem pielgrzymi spotkali siê przy grocie �piewaj¹c Ave Maria. 

Wieczorna Msza �w. upamiêtniaj¹ca dzieñ i chwilê ostatniego objawienia byùa 

niezmiernie uroczysta. Po Ewangelii bp Theas zabraù gùos, by podkre�liã 

gùêbokie wiêzy ù¹cz¹ce Lourdes z karmelem: �Skupmy siê  

i niech ta Msza bêdzie naprawdê nasz¹ Eucharysti¹, naszym dziêkczynieniem za 

niezmierzone dobrodziejstwa osiemnastu objawieñ, gdy¿ od ostatniego mija 

akurat 100 lat (�)�.  

Co dzieje siê 16 lipca 1858 roku w �wiêto Matki Bo¿ej  

z Góry Karmel? Dziewica u�miecha siê do nas... Podczas ostatniego objawienia 

Niepokalana ukazuje siê i milczy z Bernadet¹, kontempluje j¹ w taki sam sposób. 

Umiejcie tak¿e zachowaã milczenie w waszych duszach. Przeor sanktuarium  

w Lourdes dodaù: �Cisza pozwala nam sùuchaã sùowa Bo¿ego jest warunkiem 

modlitwy pozwala nam dziaùaã, walczyã i cierpieã ze skuteczno�ci¹ wprost 

nadprzyrodzon¹... 

Matka Bo¿a z Lourdes jest jednocze�nie królow¹ i nauczycielk¹ ciszy. Jej 

milczenie, nie jest milczeniem laickim, jest to milczenie teologiczne, peùne 

bosko�ci�. 

Przy studiowaniu pocz¹tków zakonu uderzaj¹cy jest fakt, ¿e eremici 

karmelitañscy oddawali siê caùkowicie tak ci¹gùej modlitwie w ciszy  

i samotno�ci jak i czci Matki Bo¿ej. Maryja i wyciszone ¿ycie wewnêtrzne 

umo¿liwia im trwanie na modlitwie i w jedno�ci z Bogiem. S¹, zatem dwa 

aspekty tej samej rzeczywisto�ci. Kiedy w1950 roku w Rzymie odbyù siê kongres 

maryjny, prowadzony przez karmelitów, wysnuto wniosek, ¿e spotkaùy siê dwie 

rocznice, aby daã jedn¹ i tê sam¹ racjê nabo¿eñstwu do szkaplerza. 

Reprezentanci zakonu i hierarchii Ko�cioùa jeszcze raz orzekli, ¿e umiùowanie 
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¿ycia wewnêtrznego i kult Matki Bo¿ej s¹ dwoma biegunami misji Karmelu  

w Ko�ciele. 

Przedstawione powy¿ej wydarzenia s¹ jedynie wybranymi faktami 

po�wiadczaj¹cymi rozwój nabo¿eñstwa szkaplerznego. Ich przebieg jednak 

przeszedù oczekiwania najwiêkszych optymistów. Trudno w to uwierzyã, ¿e 

nabo¿eñstwo szkaplerzne zachowaùo w ludzie chrze�cijañskim tak gùêbokie 

korzenie.  
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ROZDZIA£ III  

ZNACZENIE NABOÝEÑSTWA SZKAPLERZNEGO  

W KOÚCIELE. 

 

 

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e do Chrystusa trzeba i�ã przez Maryjê,  

z Maryj¹ i tak jak Maryja, gdy¿ by zostaã przyjacielem Boga, nale¿y mieã 

nabo¿eñstwo do Jego Matki
109. 

   W dotychczasowej historii Ko�cioùa nieustannie byùy zalecane dwie 

formy pobo¿no�ci maryjnej: ró¿aniec i szkaplerz. Nale¿y tak¿e pamiêtaã o tym, ¿e 

szkaplerz �wiêty oficjalnie jest zaliczony do sakramentaliów. Oprócz ró¿añca s¹ 

nimi np. bùogosùawieñstwo osób, przedmiotów, egzorcyzm; ró¿aniec oddawanie czci 

relikwiom; pielgrzymki do ró¿nych miejsc kultu; droga krzy¿owa. Sakramentalia 

maj¹ pewne podobieñstwo do sakramentów; gdy¿ te¿ s¹ ustanowione przez 

Ko�cióù jako �wiête  znaki widzialne. 

Jednym z gùównych zadañ sakramentaliów jest uzyskanie pewnych skutków 

duchowych i doczesnych110. Sùu¿¹ one do u�wiêcania ró¿nych okoliczno�ci ¿ycia 

czùowieka tak, by przygotowywaã i usposabiaã go do jak najpeùniejszego  

i najlepszego przyjmowania ùaski u�wiêcaj¹cej
111.W odniesieniu do szkaplerza 

oznacza to, ¿e Maryja, przez ofiarowanie go, zaopatrzyùa nas  

w szczególn¹ pomoc potrzebn¹ w codziennej naszej drodze ku ¿yciu wiecznemu. 

Jednak jest to dar, którego skuteczno�ã- jak w przypadku sakramentów 

uzale¿niona jest od wiary i wspóùpracy czùowieka z Bogiem, domaga siê 

odpowiedzi112. 

                                                           
 
 
109 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Rodzina Szkaplerzna, Kraków 2004, 
   s. 6.  
110 Por. KL 60. 
111 Por. Por. KKK 1667. 
112 Por. Modlitwenik szkaplerzny, Poznañ 2002, s.18. 
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 Úw. Szymon Stock, bêd¹c generaùem zakonu, przeciwdziaùaù wszystkim 

chc¹cym rozproszyã �cenne resztki Dzieci Karmelu�, którym udaùo siê zbiec 

przed terrorem Saracenów. Aby w ró¿nych czê�ciach Europy utwierdziã 

placówki i przyspieszyã ich rozwój, zwracaù siê do Maryi by za jej zasùug¹ 

otrzymaã z nieba widzialny znak jej obrony, szczególny przywilej maj¹cy odt¹d 

sùu¿yã jako tarcza dla caùego Karmelu przeciw tym, którzy o�mielaj¹ siê go 

atakowaã. Z synowsk¹ ufno�ci¹ prosiù najlepsz¹ Matkê Miùosierdzia. W koñcu 

zostaù wysùuchany doznaj¹c sùawnej wizji, w której Naj�wiêtsza Dziewica 

obdarowuje go cudownym szkaplerzem wraz z najbardziej autentycznymi 

obietnicami. Oto podanie o tych wspaniaùych przywilejach, znaczeniu 

duchowym, obowi¹zkach nabo¿eñstwa szkaplerznego. 

 

3.1. Obietnice dla nosz¹cych szkaplerz �wiêty. 

 

  Do istoty objawienia skaplerznego nale¿y: Maryja, która wysùuchuje 

modlitwy, materialny znak jej ùaskawo�ci (szkaplerz), przynale¿no�ã 

( fizyczna i duchowa) do Zakonu, moment ostatecznego rozstrzygniêcia, (�mierã) 

oraz wielka obietnica zbawienia. Niektóre przytoczone elementy zostaùy 

nazwane przez ko�cióù tzw. przywilejami szkaplerznymi.  

 Pierwsze sùowa obietnicy zapewniaj¹ �w. Szymona Stocka i w jego osobie 

wszystkich o otrzymaniu przez niego szczególnego i dostojnego tytuùu dziecka 

Dziewicy Maryi: �Przyjmij � mówi Naj�wiêtsza Dziewica do tego wielkiego 

�wiêtego, daj¹c mu szkaplerz � mój synu ten szkaplerz twego zakonu jako jego 

znak braterstwa i przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów��
113. 

 Z tego wynika, mówi uczony jezuita o. Teofil Reynaud, ¿e to usynowienie 

duchowe, którym Boska Matka zechciaùa ukoronowaã wszystkie dzieci Karmelu 

w osobie �w. Szymona Stocka, jest czym� innym ni¿ ogóln¹ adopcj¹ dotycz¹c¹ 

wszystkich chrze�cijan, którzy w chwili chrztu otrzymali wspóln¹ matkê  

w osobie Maryi. Usynowienie duchowe, o którym tu mowa jest szczególne. 
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Pùynie ono z wolnego wyboru i upodobania, którym Matka Bo¿a zechciaùa 

obdarzyã lud szczególny i caùkowicie jej oddany, �wiêt¹ spoùeczno�ã �lubuj¹c¹ 

na�ladowanie jej cnót i z gorliwo�ci¹ zabiegaj¹c¹ o jej chwaùê. S¹ to umiùowane  

i uprzywilejowana dzieci, które jako godne jej upodobania, zawsze przepeùnione 

jej ùaskami i darami, nieustannie maj¹ odczuwaã cudowne efekty jej 

bùogosùawieñstwa
114.  

  U zarania dzieùa stworzenia Bóg powiedziaù o Maryi, ¿e zwyciê¿y 

szatana i bêdzie miaùa nad nim wùadzê. Mówi¹ o tym nastêpuj¹ce sùowa z Pisma 

�w.: �Poùo¿ê nieprzyjaêñ miêdzy tob¹ a niewiast¹ i miêdzy potomstwo twoje  

a potomstwo jej. Ono zmia¿d¿y ci gùowê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê� (Rdz. 3,5). 

Bóg, zatem czyni¹c Maryjê najgroêniejsz¹ nieprzyjacióùk¹ zùego ducha. 

Nieprzyjaêñ tê poùo¿yù nie tylko miêdzy Ni¹ a szatanem, ale równie¿ pomiêdzy 

jej potomstwem, Jej prawdziwymi dzieãmi i sùugami a niewolnikami szatana
115.  

 Maryja przez �w. Szymona Stocka zapewnia nas, ¿e szkaplerz jest 

znakiem zbawienia, ¿e �kto w nim umrze nie zazna ognia piekielnego�
116. Je�li 

go kto� przyj¹ù gestem tym zaprosiù do swojego ¿ycia Nieprzyjacióùkê szatana.  

Z tego wynika, ¿e powierzenie siê Maryi przez szkaplerz �wiêty staje siê jednym 

z pewniejszych �rodków pokonania wszelkich napa�ci piekielnych. Ýyj¹c  

w �wiadomo�ci obecno�ci Naj�wiêtszej Maryi Panny przy nas i ucz¹c siê przy 

Niej ¿yã wedùug woli Bo¿ej, stajemy siê na dziaùania zùego ducha niejako 

niedostêpni. 

Szatan i jego sùudzy dobrze o tym wiedz¹ i zdaj¹ sobie sprawê, ¿e  

z dusz¹, która pokochaùa Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê, �nie pójdzie� im ju¿ ùatwo. 

Jak mówi �wiêty Bernard �jak wszelkie jadowite gady unikaj¹ kwitn¹cych 

                                                                                                                                                                          
113 Por. B. Wanat, Zakon �, dz. cyt., s. 31. 
 
114 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Szkaplerz Maryi znakiem Bo¿ego 
   Miùosierdzia, Kraków 2002, s.23. 
 
115Por. Katechezy Ojca Úw. Jana Pawùa II, Maryja, Kraków � Z¹bki 1999, s.66.  
116 B. J. Wanat, Zakon �, dz. cyt., s. 30. 
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latoro�li, tak zùe duchy boj¹ siê tych dusz, w których czuj¹ �zapach� 

nabo¿eñstwa do Maryi�. 

Naj�wiêtsza Panna zapewnia nam zwyciêstwo nad zùem i szatanem jak 

Arka Przymierza zapewniaùa zwyciêstwo Izraelitom. Gdy wznoszono Arkê 

Przymierza w górê, Moj¿esz mówiù: �Powstañ Panie, a rozprosz¹ siê 

nieprzyjaciele� (Lb. 10,35). W ten sposób dziêki Arce kilka razy Izraelici 

pokonali swych wrogów. 

My dziêki Arce Nowego Przymierza, tj. Maryi, mo¿emy uczyniã to samo. 

Jak Izraelici polegali na Bogu, tak ci, którzy polegaj¹ na Matce Naj�wiêtszej, s¹ 

chronieni od zùa, gdy¿ gdzie Ona przebywa, tam nie ma zùego ducha.  

 £ucja, która prze¿yùa widzenia piekùa podczas jednego z objawieñ 

fatimskich opisuje: � Nagle ujrzeli�my jakby wielkie morze ognia. W morzu tym 

byli czarni i osmaleni szatani oraz dusze w ludzkich postaciach, podobne do 

prze�wietlaj¹cych, roz¿arzonych wêgli. Uniesione przez pùomienie, opadùy one  

w dóù jak iskry przy wielkim po¿arze, bez ciê¿aru i równowagi, w�ród 

przera¿aj¹cych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywoùuj¹cych dreszcze grozy. 

Szatani odró¿niali siê od ludzi sw¹ okropn¹ i wstrêtn¹ postaci¹, podobn¹ do 

wzbudzaj¹cych strach nieznanych, dzikich zwierz¹t, przeêroczystych jak 

roz¿arzone wêgle. Widok ten trwaù tylko chwilê. Dobrze, ¿e Maryja poprzedziùa 

tê wizjê obietnic¹ wprowadzenia do nieba. S¹dzê, ¿e poumieraliby�my ze 

strachu, nie maj¹c pewno�ci, ¿e bêdziemy w niebie. Patrzyli�my ze smutkiem  

w górê na Matkê Naj�wiêtsz¹, szukaj¹c u Niej pomocy, a Ona powiedziaùa: 

�Widzieli�cie piekùo, do którego id¹ grzesznicy. Dla ich ratowania Bóg chce 

rozpowszechniã nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego Serca. Wówczas wiele 

dusz zostanie uratowanych przed piekùem�
117. 

Czy Matka Bo¿a daj¹c £ucji takie poznanie, nie chciaùa przyci¹gn¹ã jej uwagi na 

nabo¿eñstwo szkaplerzne. Czy¿ nie jest ono równie¿ nabo¿eñstwem do 

Niepokalanego Serca Maryi, które ma na celu ratowanie dusz przed wiecznym 

potêpieniem? 
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 Mieã zapewnienie zbawienia to najwiêksza ùaska dotycz¹ca szkaplerza. 

Jak ono praktycznie wygl¹da? Maryja obiecuje udzielaã czùowiekowi wszelkich 

ùask, by przy jej pomocy dobrze ¿yù i unikaù grzechów, a je�li upadnie, by szybko 

siê podniósù i wróciù na drogê prawo�ci i dobra. 

 Taki czùowiek, który zawierzyù Maryi, mo¿e powtórzyã za �wiêtym Janem 

Damasceñskim: � O Matko Bo¿a, je�li w Tobie zùo¿ê nadziejê, nie zginê, gdy¿ 

bêd¹c pod Twoj¹ obron¹, uderzê na swych wrogów, a zasùaniaj¹c siê przed nimi 

jakby puklerzem, Tw¹ opiek¹ i przemo¿n¹ pomoc¹, z pewno�ci¹ zwyciê¿ê�. 

 Macierzyñska miùo�ã Maryi do czùowieka nie ustaje nawet po �mierci. 

Zapewniùa bowiem, ¿e tego, kto szkaplerz nosiù za ¿ycia i speùniaù pewne 

warunki, w pierwsz¹ sobotê wybawi z czy�ãca. Tzw. �przywilej sobotni� Matka 

Naj�wiêtsza przekazaùa w 1322 roku papie¿owi Janowi XXII
118. 

 
Papie¿ Jan XXII przekazuj¹cy karmelitom tzw. Bulle Sobotni¹ � 

Obraz na zasuwie oùtarza gùównego  w kaplicy  Brackiej  

w ko�ciele karmelitów na Piasku w Krakowie.   

 

  

 

                                                                                                                                                                          
117 J. Orchowski, Fatima, Marki � Struga k/ Warszawy 1996, s.33. 
118 Por. EK, dz. cyt., s. 805. 
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Mamy obecnie dwa podania o wizji Jana XXII. Oto podanie Leersiusa: 

� Papie¿ Jan XXII, gùêboko stroskany na duszy, a jednocze�nie zmartwiony 

kùopotami zewnêtrznymi, zacz¹ù pokùadaã caù¹ swoj¹ ufno�ã  

w Bùogosùawionej Dziewicy Maryi, Matce Boga. Pewnego dnia, jeszcze przed 

swoim wyborem, gdy pozostawaù zagùêbiony w modlitwie i pobo¿nie wzywaù 

pomocy Maryi, Bùogosùawiona i zawsze Dziewica Matka Boga ukazaùa mu siê, 

ubrana w strój zakonu karmelitów i tak do niego powiedziaùa: - O Janie, o Janie, 

wikariuszu mojego Syna. Wiedz wiêc, ¿e otrzymaùam dla ciebie wspaniaù¹ ùaskê, 

by� przekazaù j¹ mojemu zakonowi, moim wybranym braciom, by� zatwierdziù 

Reguùê, któr¹ zaczêli ¿yã Eliasz i Elizeusz na Górze Karmel i któr¹ uùo¿yù mój 

sùuga patriarcha Albert. A jak Innocenty, wikariusz mojego Syna, a twój 

poprzednik nadaù im tê Reguùê dla odpuszczenia ich grzechów, tak i ty dasz 

mojemu zakonowi, w moim imieniu i w imieniu mojego Syna ten przywilej; je�li 

ktokolwiek wst¹pi do tego zakonu i prowadziã bêdzie pobo¿ne ¿ycie, otrzyma 

wieczne zbawienie i wyzwolenie z kary oraz z winy. I je�li w dzieñ swojego 

przej�cia do drugiego ¿ycia wprowadzony zostanie do czy�ãca, ja, Matka 

ùaskawa zst¹piê w pierwsz¹ sobotê po �mierci do czy�ãca i wyzwolê tych, 

których tam znajdê i wprowadzê ich na �wiête pagórki ¿ycia wiecznego.   

Po przedstawieniu tych rzeczy Dziewica znikùa. Podobno objawienie to 

opowiedziane jest w bulli zachowanej w Anglii, a w Genui znajduje siê 

autentyczna kopia konsekwentniejsza ni¿ ta, o której tu mówiùem�
119. 

 W Bulli datowanej na 3 marca 1317 roku, tej, która zostaùa przepisana do 

innej Bulli Sykstusa IV, na pergaminie z koñca XV wieku Czytamy  

o dodatkowych szczegóùach. Oto kilka najwa¿niejszych z nich: Je�li inni  

z pobo¿nych motywów przyst¹pi¹ do Úwiêtego Zakonu, nosz¹c znak �wiêtego 

habitu i nazywaj¹c siê wspóùbraãmi i wspóùsiostrami mojego wspomnianego 

zakonu, pocz¹wszy od dnia, w którym przyst¹pi¹ do zakonu, uwolnienie bêd¹  

i rozgrzeszeni z trzeciej czê�ci ich grzechów byleby tylko wytrwali we 

wdowieñstwie, w celibacie zachowywali czysto�ã dziewicz¹, w maù¿eñstwie 
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trwali w czysto�ci maù¿eñskiej... Ja, Matka £askawa zst¹piê w pierwsz¹ sobotê 

po ich �mierci i wszystkich tych, których zastanê w czy�ãcu wyzwolê  

i zaprowadzê na �wiête pagórki ¿ycia wiecznego�
120. 

  W nastêpnej, starszej kopii znajdujemy inne zalecenia: �Je�li chodzi  

o wspóùbraci i wspóùsiostry, aby mogli cieszyã siê tym przywilejem, zobowi¹zani 

s¹ do odmawiania stale godzin kanonicznych wg Reguùy danej przez Alberta,  

a je�li chodzi o tych, którzy pisma nie znaj¹, zobowi¹zani s¹ do postów  

w wyznaczone przez Ko�cióù dni, o ile jakie� wa¿ne sprawy im w tym nie 

przeszkodz¹, co wiêcej, powstrzymaj¹ siê od miêsa w �rody i soboty, za 

wyj¹tkiem dnia Narodzin mojego Syna�
121. 

 Szczególnym �wiadectwem szkaplerza mo¿e byã równie¿ zapis uczyniony 

przez Úw. Faustynê Kowalsk¹ w jej gùo�nym �Dzienniczku�. Czytamy w nim  

o wizji czy�ãca: � Ujrzaùam Anioùa Stró¿a, który mi kazaù pój�ã ze sob¹. 

Znalazùam siê w mglistym miejscu napeùnionym ogniem i caùe mnóstwo dusz 

cierpi¹cych. Te dusze modl¹ siê, ale bez skutku dla siebie, my tylko mo¿emy im 

przyj�ã z pomoc¹. I zapytaùam siê tych dusz, jakie jest ich najwiêksze cierpienie? 

I odpowiedziaùy jednozgodnie, ¿e najwiêksze dla nich cierpienie, to jest têsknota 

za Bogiem. Widziaùam Matkê Bo¿¹, odwiedzaj¹c¹ dusze w czy�ãcu. Dusze 

nazywaj¹ Maryjê �Gwiazd¹ Morza�. Ona im przynosi ochùodê�
122. 

 Nastêpnym nieocenionym dobrodziejstwem, jakim ka¿dego pobo¿nie 

nosz¹cego szkaplerz Maryja Panna obdarza, jest szczególna opieka w trudnych 

sytuacjach ziemskiego ¿ycia; � Gdy¿ nazwaùa szkaplerz znakiem i ratunkiem  

w niebezpieczeñstwach�. Papie¿ Leon VIII pisaù: �... ten, któremu imiê diabeù  

i szatan, ten pierwszy nieprzyjaciel i zabójca, podniósù na nowo swoj¹ 

chor¹giew. Przeksztaùcony na anioùa �wiatùo�ci, usiùuje ze zgraj¹ zùych duchów, 

podbiã pod swoje panowanie caù¹ ziemiê, aby zgùadziã z niej imiê Boga..., aby 

                                                                                                                                                                          
119 Cyt.za: J. Belgrau, dz. cyt., s.23. 
120 Tam¿e, s. 23. 
 
121 Tam¿e, s. 24. 
122 M.F. Kowalska, Dzienniczek Miùosierdzia Bo¿ego w duszy mojej, Warszawa 1993, s. 37. 
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porwaã, zabiã i wtr¹ciã do przepa�ci dusze przeznaczone do korony wiecznej 

chwaùy. Ten smok, zwodziciel, wypuszcza miêdzy ludzi bez wiary i moralno�ci 

niby rzekê nieczyst¹, jad swojej zùo�ci, ducha kùamstwa, bezbo¿no�ci  

i bluênierstwa i wiatr zaraêliwy nieczysto�ci...�
123. 

 W ¿yciu nie mo¿na omin¹ã niebezpieczeñstw, pokus i zmagañ, ale mo¿na 

w takich chwilach oprzeã siê na Matce. Je�li �przyciskamy do serca szkaplerz 

�wiêty� jak dzieciê ufnie chronimy siê w Jej objêcia, wyjdziemy caùo  

i unikniemy wszelkiej szkody124. 

 Maryja w cieniu swej Niepokalanej Osoby daje nam pewne schronienie, 

ale musimy mieã do Niej dzieciêc¹ ufno�ã i widzieã w Niej caù¹ nasz¹ nadziejê. 

Naj�wiêtsza Matka, wiêc broni nas przed niebezpieczeñstwami zbawienia, ale 

oznacza to równie¿, ¿e o tyle nas �zasùania�, o ile zgodne jest to z Bo¿ym planem 

naszego wiecznego zbawienia. 

 

 
Matka Bo¿a Pùaszczowa 

                                                           
123 Cyt. za: OO Karmelici Bosi, Zakon i Bractwo�, dz. cyt., s. 34. 
 
124Por. O. Bernard od Matki Bo¿ej, dz. cyt., s. 151.  
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 Oprócz wcze�niej wymienionych przywilejów dla praktykuj¹cych 

nabo¿eñstwo szkaplerzne jest jeszcze jedna ùaska dodatkowa. Jest ni¹ udziaù we 

wszystkich dobrach duchowych zakonu karmelitañskiego
125. Dziêki tej ùasce ma 

siê za ¿ycia i po �mierci udziaù w Mszach �w. i Komuniach �w., modlitwach, 

postach, umartwieniach � jednym sùowem we wszystkich dobrych uczynkach  

i nadprzyrodzonych zasùugach tego¿ zakonu. 

 Ojciec �w. Leon VIII do przeùo¿onych zakonu karmelitañskiego  

w 1887 roku powiedziaù: � W naszych czasach, kiedy caùa potêga piekùa powstaje 

przeciwko Ko�cioùowi, potrzebuj¹ orê¿a modlitwy, którym Pan Bóg uzbroiù 

szczególnie Zakon Karmelitañski. Powiedzcie, wiêc wszystkim Karmelitom  

i Karmelitankom, ¿e moim jest ¿yczeniem, ¿eby u¿ywali tego orê¿a i dobrze go 

u¿ywali�
126. Zatem odzianych szkaplerzem wspieraj¹ zakonnicy i zakonnice, 

pustelnicy i mêczennicy wszelkich stanów, z których wielu zostaùo wyniesionych 

przez Ko�cióù na oùtarze.  

 Ponadto mo¿na uzyskiwaã odpusty dla siebie lub dla zmarùych. Wierni 

nosz¹cy szkaplerz �w. i nale¿¹cy do bractwa szkaplerznego mog¹ zyskaã  odpust 

zupeùny  nastêpuj¹ce dni: 

- w dzieñ wpisania do bractwa szkaplerznego, 

- we wspomnienie �w. Szymona Stocka (16 maja), 

- w uroczysto�ã Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Boskiej 

  Szkaplerznej), (16 lipca), 

- w �wiêto �w. Eliasza, proroka (20 lipca), 

- w �wiêto �w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, 1 paêdziernika, uroczysto�ã  

   �w.   Teresy od Jezusa (15 paêdziernika), 

- w �wiêto Wszystkich Úwiêtych zakonu karmelitañskiego (14 listopada), 

- w uroczysto�ã �w. Jana od Krzy¿a (14 grudnia)
127. 

                                                           
125 Por. J. Zieliñski, Szkaplerz karmelitañski drog¹ do jedno�ci z Jezusem przez Maryjê, 
     Kraków 1998, s. 14. 
126 Cyt. za: OO Karmelici Bosi, Zakon i Bractwo�, dz. cyt., a. 35. 
127 Por. W. Tochmañski, Szkaplerz karmelitañski we wspóùczesnym Ko�ciele, Karmel (1988),  
     nr 6, s. 25. 
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Oprócz odpustu zupeùnego jest tak¿e mo¿liwo�ã zyskania odpustu cz¹stkowego. 

Wyja�niaj¹c szerzej, odpust cz¹stkowy mo¿e uzyskaã ka¿dy nosz¹cy szkaplerz 

przez ucaùowanie go czy pobo¿ny akt strzelisty je�li to uczyni pobo¿nie czyli  

z wiar¹ . Chodzi tutaj o stan ducha, wysiùek i gorliwo�ã, z jak¹ nosi siê szkaplerz, 

co jest miar¹ odpustu.. Ko�cióù przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary 

doczesnej (za grzechy ju¿ odpuszczone), ile ów czùowiek zyskuj¹cy odpust, sam 

jej otrzymuje dziêki swojej gorliwo�ci.  

 Do uzyskania odpustu zupeùnego wymagane s¹ warunki: - przynajmniej ogólna 

intencja zyskania odpustu,  spowiedê sakramentalna, 

- Komunia eucharystyczna, 

- modlitwa w intencjach Ojca �w. (np. �Ojcze nasz" i �Zdrowa� Mario�), 

- wykluczenie wszelkiego przywi¹zania do grzechu, nawet powszedniego
128. 

W uroczysto�ã Matki Bo¿ej z Góry Karmel (16 lipca) odpust zupeùny 

mog¹ otrzymaã wszyscy wierni, którzy nawiedz¹ pobo¿nie ko�cióù karmelitañski 

i oprócz wypeùnienia powy¿szych warunków zwykùych odmówi¹ ponadto �Ojcze 

nasz" i �Wierzê w Boga"
129. Odpust ten mo¿na zyskaã ju¿ od poùudnia dnia 

poprzedzaj¹cego uroczysto�ã. Je�li szkaplerz zostaù po�wiêcony przez papie¿a 

lub biskupa, wtedy w uroczysto�ã Apostoùów Piotra i Pawùa osoba go nosz¹ca 

mo¿e równie¿ uzyskaã odpust
130. 

Gdy otrzymamy prezent od bliskiej nam osoby, zachowujemy go  

z najwy¿sz¹ miùo�ci¹. Z jakim wielkim nabo¿eñstwem powinno siê wiêc nosiã 

szkaplerz! �Wielcy tego �wiata maj¹ zwyczaj wrêczania odznaczeñ i orderów 

tym, którzy s¹ im szczególnie drodzy. A my, i podobni do nas, mali tego �wiata, 

czy mo¿emy nosiã mniej rado�ni odznaczenie szkaplerza Maryi? Rozwa¿my 

wiêc, peùni ufno�ci niezmierzon¹ miùo�ã Tej, która nas tak obdarowaùa. 

 

                                                           
128 Por. M. Pastuszka, Odpusty, Kielce 2001, s. 66-64. 
 
129Por. W. Tochmañski, Szkaplerz karmelitañski..., dz. cyt., s.25.  
 
130 Por. Tam¿e, s. 26. 
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3.2. Warunki praktyczne przyjêcia szkaplerza �w. 

 

  Prze¿ywanie nabo¿eñstwa szkaplerznego zwi¹zane jest z osobistym 

przygotowaniem czùowieka, które polega na poznaniu oraz zachowaniu pewnych 

norm praktycznych. 

   Szkaplerz noszony przez karmelitów siêga prawie do stóp.  

Do u¿ytku wiernych �wiekich trzeba go byùo odpowiednio przystosowaã. 

Przybraù on w tym celu  ro¿ne formy: medalika,  maùego szkaplerza 

karmelitañskiego  zwanego niekiedy �maùym habitem" lub �mini habitem" 

oraz�szkaplerza w ochronie", czyli w plastiku. 

Dwie ostatnie formy s¹ zmniejszone rozmiarami do dwóch kawaùków sukna, 

poù¹czonych dwoma tasiemkami . Form¹ wùa�ciw¹ pùatków jest prostok¹t lub 

kwadrat. Wymiary pùatków mog¹ byã dowolne. Materiaùem szkaplerza mo¿e byã 

wyù¹czne utkane  sukno tj. tkanina z prawdziwej weùny. Kolorem materiaùu 

winien byã wyù¹cznie br¹z (kolor brunatny) lub czerñ
131.  

 

 

 

Szkaplerz sukienny 
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M e d a l i k  s z k a p l e r z n y zostaù wprowadzony do pobo¿no�ci 

maryjnej w 1910 r. przez Piusa X132. Jedna strona medalika przedstawia 

wizerunek Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa, druga za� strona wizerunek Matki 

Bo¿ej ze Szkaplerznem w dùoni. Szkaplerz szybko siê brudziù, znieksztaùcaù  

i niszczyù wskutek potu przy dùu¿szym wysiùku fizycznym, dlatego na pro�bê 

pracuj¹cych papie¿ pozwoliù w miejsce szkaplerza sukiennego nosiã medalik.Nie 

zezwoliù jednak medalikiem przyjmowaã do szkaplerza .  

 
Medalik Szkaplerzny 

 

Mo¿na to uczyniã tylko przy pomocy szkaplerza sukiennego, który 

póêniej wedùug osobistego uznania mo¿na zast¹piã medalikiem szkaplerznym. 

Papie¿ Pius X jednak wyraziù swoje gor¹ce pragnienie ¿eby, choã szkaplerz 

pùócienny i medalik maj¹ tak¹ sam¹ warto�ã duchow¹, gdy tylko to nie bêdzie 

sprawiaùo kùopotu, u¿ywaã szkaplerza, tak jak byùo to w przeszùo�ci. Gdy¿ lepiej 

symbolizuje on ,,szatê�� Maryi
133.  

Z chêci zapobie¿enia niedogodno�ciom z noszeniem szkaplerza 

sukiennego i poprawienia jego estetycznego wygl¹du, a zarazem z d¹¿enia do 

wùa�ciwego rozumienia charakteru szkaplerza jako �szaty Maryi" powstaùa forma 

szkaplerza w ochronie. Jest on oficjalnie zatwierdzony i ju¿ rozpowszechniany, 

na razie gùównie na Zachodzie Europy. �Ochrona" - to dwie maùe koperty lub 

oprawki wykonane najczêsciej z  plastiku . Do tych kopert jakby do futeraùu 

                                                                                                                                                                          
131 Por. Sz. Pra�kiewicz, Szkaplerz karmelitañski, Karmel (1986), nr 6, s. 8. 
132 Por. Tam¿e, s. 23. 
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wùo¿one s¹ na staùe lub do wyjêcia pùatki szkaplerza poù¹czone za pomoc¹ 

tasiemek, ùañcuszków lub nitek, dziêki którym mo¿na taki szkaplerz zawiesiã na 

szyi. 

 Dla dost¹pienia przywilejów i ùask szkaplerza �wiêtego, wymaga siê, by 

byù on po�wiêcony i zaùo¿ony przez karmelitê lub upowa¿nionego do tego 

kapùana. Uroczysto�ã naùo¿enia szkaplerza rozpoczyna siê przeczytaniem 

fragmentu Pisma Úw., po czym odmawiana jest modlitwa wstawiennicza 

wiernych i modlitwa bùogosùawieñstwa
134. 

Gdy wielu wiernych pragnie przyj¹ã szkaplerz �w., kapùan mo¿e poùo¿yã 

ka¿demu szkaplerz na ramieniu. Przy naùo¿eniu musi zawsze byã czytana jedna  

z formuù podawanych przez Rytuaù Rzymski.-  Formuùa krótsza naùo¿enia 

Szkaplerza   brzmi nastêpuj¹co: �Przyjmij ten Szkaplerz, znak szczególnej wiêzi 

z Maryj¹, Matk¹ Jezusa, któr¹ zobowi¹zujesz siê na�ladowaã. Niechaj ten 

Szkaplerz przypomina Ci twoj¹ godno�ã chrze�cijañsk¹, twoje oddanie siê 

na�ladowaniu Maryi i �lubie dla dobra innych.   No� go jako znak Jej opieki  

i jako znak twojej przynale¿no�ci do Rodziny Karmelu, b¹dê gotowym do 

wypùeniania woli Bo¿ej i do anga¿owania siê w dzieùo budowania wiata, który 

odpowiada Bo¿emu planowi braterstwa, sprawiedliwo�ci i pokoju�
135.  

Penitent jest zobowi¹zany do codziennej modlitwy maryjnej, która 

wyznaczona jest podczas tego obrzêdu. Najczê�ciej jest to modlitwa � Pod Twoj¹ 

obronê� lub �Witaj Królowo�
136. Musi tak¿e zawsze nosiã szkaplerz, nie  

koniecznie na szyi. Mo¿e byã te¿ przykùadowo przyszyty do ubrania. 

 Szkaplerz nosi siê na szyi w ten sposób, ¿e jeden kawaùek opada na piersi, 

a drugi na plecy. Najczê�ciej wierni skrywaj¹ go dyskretnie pod ubiorem. 

                                                                                                                                                                          
133 Por. Tam¿e, s. 23. 
 
134Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Obrzêd po�wiêcenia i naùo¿enia 
    szkaplerza Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry karmel, Kraków 1998, s.26-30.  
135 Tam¿e, s. 23. 
 
136Por. J. Zieliñski, W znaku szkaplerza, Kraków 2000, s. 28-36.  
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Nie czyni zado�ã obowi¹zkom nabo¿eñstwa ten, kto przyj¹wszy szkaplerz 

wiesza go np. w mieszkaniu na �cianie. Wielko�ã ùask obiecanych przez Maryjê 

domaga siê od nas noszenia szkaplerza w sposób godny.  

Je¿eli szkaplerz siê nam zgubi lub ulegnie zniszczeniu , nie powinno siê 

go wyrzucaã, gdy¿ byùoby to �wiadectwem braku czci dla samego znaku i Tej, od 

której siê �go otrzymaùo�; nale¿y go spaliã. Nabywamy wtedy nowy i nakùadamy 

go sobie prywatnie. Nie jest wymagane po�wiêcenie nowego szkaplerza. 

Gdyby�my jednak tego chcieli, mo¿emy z tym zwróciã siê do ka¿dego 

kapùana
137. 

Szkaplerz mo¿e przyj¹ã ka¿dy ochrzczony, niezale¿nie od wieku  

i stanu. Mo¿na nawet Maryi oddawaã niemowlêta, chocia¿ brak im 

�wiadomo�ci
138. Gdy dorosn¹ nale¿y im wyja�niã dary i zobowi¹zania 

szkaplerzne. Nie przyjmuje siê do bractwa lub rodziny Szkaplerza �w. osób 

nieobecnych. Tylko w niektórych wypadkach �wiêta kongregacja 26.XI.1880 

roku i 27.IV.1887 roku pozwoliùa przyj¹ã go osobom nieobecnym, je¿eli tego 

pragn¹. Wyj¹tek stanowi¹ osoby chore, umieraj¹ce, ¿oùnierze, wiêêniowie oraz 

te, które chwilowo nie maj¹ mo¿liwo�ci osobistego przyjêcia szkaplerza
139. 

Mo¿na im przekazaã, a nawet przesùaã po�wiêcony szkaplerz, by zaùo¿yli go 

sobie i podjêli praktykê nabo¿eñstwa. Gdy zaistniej¹ warunki, w których ju¿ 

dana osoba bêdzie mogùa przyj¹ã szkaplerz, nale¿y to uczyniã w przepisany 

sposób
140. 

 Szkaplerz mo¿na przyj¹ã tylko raz w ¿yciu. Je¿eli kto� zdj¹ù szkaplerz  

i przez dùu¿szy czas go nie nosiù z powodu zapomnienia, zagubienia czy te¿ 

niedbalstwa, nie musi na nowo przyjmowaã go z r¹k kapùana. Wystarczy, gdy 

po�wiêcony szkaplerz samemu siê naùo¿y, ¿aùuj¹c za zaniedbania i ponownie 

podejmie siê wymogi nabo¿eñstwa
141.   

                                                           
137 Por. J. Krawczyk, dz. cyt., s. 56-57. 
138 Por. Tam¿e, s. 56. 
 
139 Por. Kuria Krakowskiej Proincji Karmelitów Bosych, MSZ, dz. cyt., s. 21. 
140 Por. Tam¿e, s. 21. 
141 Por. Tam¿e, s. 22. 
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Przyjmuj¹cy szkaplerz mog¹ zdecydowaã siê na instytucjonaln¹ 

przynale¿no�ã do Karmelu przez zapisanie siê do Bractw szkaplerznych (istniej¹ 

przy klasztorach karmelitañskich i w niektórych parafiach) natomiast 

przynale¿no�ã do szeroko pojêtej rodziny Szkaplerza �wiêtego,  nie wymaga 

zrzeszania siê142.  

 

3.3. Zobowi¹zania szkaplerzne. 

 

Jan Paweù II w li�cie do przeùo¿onych generalnych obu zakonów 

karmelitañskich pisze, ¿e ten, kto przyjmuje szkaplerz � zostaje wù¹czony lub 

stowarzyszony, w mniej lub wiêcej �cisùym stopniu, z Zakonem Karmelu, 

po�wiêconym sùu¿bie Matki Naj�wiêtszej dla dobra caùego Ko�cioùa�
143. Aby 

rzeczywi�cie wù¹czyã siê w tê sùu¿bê Ko�cioùowi i owocnie prze¿ywaã 

nabo¿eñstwo szkaplerzne konieczna jest znajomo�ã kilku informacji, a przede 

wszystkim obowi¹zków przypisanych do omawianej praktyki. 

Nabo¿eñstwo szkaplerzne jest najbardziej trzeêwe i ogoùocone ze 

wszystkich maryjnych przerostów. Samo w sobie nie wymaga szczególnych 

gestów czy specjalnych modlitw. Bóg uzale¿nia wieczne zbawienie od 

niewielkich ludzkich czynów, a nawet niekiedy wystarczy Mu pragnienie 

blisko�ci i Miùosierdzia czùowieka, gdy¿ ma na uwadze zranion¹ jego naturê
144. 

Wystarczy spojrzeã na biblijn¹ historiê Naamana, który byù chory na tr¹d. 

Przyje¿d¿aj¹c a¿ z Syrii do Elizeusza wyobra¿aù sobie, ¿e ten uzdrowi go  

w sposób niezwykùy: wyci¹gnie rêkê nad chorym miejscem, wezwie Boga. 

Polecenie proroka: � Idê i obmyj siê siedem razy w Jordanie� (2 Krl 5,10) uznaù 

                                                           
 
142Por. Tam¿e, s.22.  
 
143 LSzZ, w: MSZ, s. 10. 
144 Por. C.M. Martini, J.H. Lustiger, G. Gaucher, O.Clement, Z Maryj¹ w: Modlitewnik...,  
     dz. cyt., s. 10. 
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za banalne, gdy¿ to nie byùo nic trudnego
145. W ostateczno�ci za namow¹ sùug 

Naamana wprowadziù w czyn sùowa Elizeusza i zostaù uzdrowiony.  

Niektórzy wpadaj¹ w podobn¹ skrajno�ã, wyra¿aj¹c niechêã do 

wyci¹gania korzy�ci duchowych z praktyk, które wydaj¹ siê zbyt ùatwe. Ale to 

nie czùowiek wybiera znaki i �rodki zbawienia, ale Bóg i to On okre�la sposób 

otrzymania wypowiedzianej obietnicy. 

Z drugiej jednak strony czy to z powodu ubioru, jaki Maryja daùa, czy te¿ 

z powodu ùask, jakimi czùowieka otacza lub dla ùask, jakie nieustannie wyprasza, 

Maryja obiecuje zbawienie. To z powodu tego wszystkiego, lecz szczególnie z 

powodu miùo�ci, której te rzeczy s¹ tylko znakiem, kiedy� groziùo uczynienie 

talizmanu ze szkaplerza. Je¿eli czasem nikczemni i ¿yj¹cy bez ¿adnej wierno�ci 

chrze�cijañskiej, czêsto nawet zbrodniarze nie maj¹ z Maryj¹ innego zwi¹zku jak 

ten �wiêty Szkaplerz, w który zostali przyodziani, je¿eli czasami zaznaj¹ obrony 

Naj�wiêtszej Dziewicy Maryi, to ten cud Miùosierdzia Bo¿ego nie mo¿e dla 

nikogo sùu¿yã jako reguùa. Nale¿y czuwaã, by nie przyj¹ã postawy zuchwaùo�ci, 

pogardy Ewangelii i Jej �wiêtych zasad i by w bezbo¿no�ci nie zniewa¿yã Jezusa 

Chrystusa. 

 Pius XII w siedemsetn¹ rocznicê szkaplerza pisaù: �Niech ci, którzy 

przyodziewaj¹ siê szkaplerzem, nie s¹dz¹, ¿e bêd¹ mogli osi¹gn¹ã zbawienie  

w lenistwie i duchowej letnio�ci. Niech pielêgnuj¹ ¿ycie wewnêtrzne, speùniaj¹c 

uczynki umartwienia, pokuty (...). A szatê, któr¹ siê w dzieñ i w nocy okrywaj¹, 

uwa¿aj¹ za symbol modlitwy�
146. Nie mo¿na zatem nadu¿ywaj¹c obietnic Maryi 

¿yã w fatalnej pewno�ci przyszùego zbawienia. Maryja obdarza swoimi ùaskami 

swe prawdziwe dzieci i tych, którzy z pobo¿no�ci¹ czcz¹ ten Znak Jej obrony. 

 Noszenie szkaplerza pùóciennego na plecach oznacza symbolicznie 

ulegùo�ã wobec woli Jezusa, jak uczyniùa to Maryja, znoszenie cierpliwie trudów, 

do�wiadczeñ i krzy¿y. Druga czê�ã szkaplerza opada z przodu, blisko serca 

czùowieka, co sugeruje, ¿e przez po�rednictwo Maryi mo¿emy ¿yã dla Boga, 

                                                           
145 Por. J. Krawczyk, dz. cyt., s. 19. 
146 Cyt. za: MSZ, s. 31. 
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caùym sercem; oderwaã je od przywi¹zañ doczesnych i zwi¹zaã je z dobrami 

wiecznymi147. Znak szkaplerza przywoùuje dwie prawdy: 

Jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Maryi i to nie tylko na drodze ¿ycia, ale 

tak¿e w chwili przej�cia ku peùni wiecznej chwaùy; a druga, ¿e Nabo¿eñstwo do 

Naj�wiêtszej Matki nie mo¿e ograniczaã siê tylko do modlitw i hoùdów 

skùadanych Jej przy okre�lonych okazjach, ale powinno nadawaã staùy kierunek 

chrze�cijañskiemu postêpowaniu opartemu na ¿yciu wewnêtrznym, poprzez 

czêste przystêpowanie do sakramentów i konkretne uczynki miùosierdzia, co do 

ciaùa i co do duszy
148. 

 �Szkaplerz jest znakiem przymierza � mówi Jan Paweù II � wyra¿a 

bowiem w sposób konkretny dar, jaki na Krzy¿u Jezusa uczyniù Janowi,  

a przez niego nam wszystkim ze Swojej Matki oraz przypomnienie  

o powierzeniu umiùowanego apostoùa i nas Tej, któr¹ ustanowiù nasz¹ Matk¹ 

duchow¹�149. Obecny papie¿ równie¿ wspomniaù, ¿e: � Ten, kto przywdziewa 

Szkaplerz, zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu, aby spo¿ywaã jej owoce i jej 

zasoby� ( por. Jr. 2,7). Ýe czùowiek taki ma do�wiadczaã sùodkiej  

i macierzyñskiej obecno�ci Maryi w codziennym trudzie po to, by wewnêtrznie 

siê przyoblec w Jezusa Chrystusa i ukazywaã Jego ¿ycie w samym sobie dla 

dobra Ko�cioùa i caùej ludzko�ci
150. 

 Gdy Pismo �w. mówi o nawróceniu, pozwalaj¹cym odnaleêã Bo¿¹ 

przyjaêñ, chêtnie siê posùuguje symboliczn¹ zmian¹ ubioru: �Ochrzczeni  

w Chrystusie zostali�cie przyobleczeni w Chrystusa� - mamy to przyjmowaã  

w sensie duchowym jako szczê�liwe ubranie, które w przeciwieñstwie do 

blichtru ziemskiego, wewnêtrznie nas przeobra¿a na Jego podobieñstwo, 

poniewa¿ przenika caùe nasze jestestwo
151. 

                                                           
147 Por. Sz. Pra�kiewicz, Szkaplerz karmelitañski�, dz. cyt., s.14. 
148 LSzZ, s.11. 
149 Por. Tam¿e, s. 11. 
 
 
150 Por. Tam¿e, s. 10. 
151 Por. J. Belgrau, dz. cyt., s. 85. 
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 Szkaplerz nie ogranicza siê do przypominania nam konieczno�ci 

upodobnienia siê do Chrystusa, zobowi¹zuje nas tak¿e do przyoblekania siê  

w Maryjê. To za� wynika z matczynej funkcji Dziewicy wzglêdem nas,  

z powszechnej roli, jak¹ odgrywa w aktualnym rozdzielaniu ùask. Oto, jakie jest 

teologiczne podùo¿e wysiùku upodobnienia siê do Maryi
152. 

 A wiêc ten kwadrat �wiêtego sukna, znak przynale¿no�ci do Maryi staje 

siê wspaniaù¹ form¹ przyobleczenia duszy maryjnej. W naszych uczuciach, 

my�lach, nawet czynach prze�wietla cudowne i przemieniaj¹ce podobieñstwo do 

�Caùej Piêknej, Niepokalanej�.  

 

3.4. Duchowe znaczenie szkaplerza �wiêtego. 

 

Mo¿na by siê zdziwiã, ¿e religia, która d¹¿y do ukazania nam tego, co 

niewidzialne i obdarowania nas ¿yciem niejako poza krwi¹ i ciaùem, krêpuje nas 

namacalnymi szczegóùami. Czy musi siê nosiã na sobie kwadratowy kawaùek 

sukna by pamiêtaã o nale¿eniu do Matki Bo¿ej? Ta w¹tpliwo�ã, z której wynika 

pewne zniechêcenie, mo¿na wyja�niã, patrz¹c na tajemnicê wcielenia. Sùowo, 

które przybyùo w ciele, aby zbawiã byty cielesne, weszùo w otwarty ukùad ze 

�wiatem zmysùowym (J 1,14). 

  Bóg w caùej historii zbawienia objawiaù siê czùowiekowi poprzez 

niepozorne sùowa, gesty, symbole i znaki. Na przykùad obùok i ogieñ podczas 

wêdrówki narodu wybranego przez pustyniê, wskazywaùy na obecno�ã Boga 

w�ród ludu, têcza byùa wyrazem przymierza po zakoñczeniu potopu, gwiazda 

betlejemska prowadziùa Mêdrców ze wschodu do miejsca przebywania 

przyszùego Mesjasza. Bóg, zatem od zarania dziejów dawaù czùowiekowi zbli¿yã 

siê do siebie, posùuguj¹c siê znakami. Jednym z takich znaków jest równie¿ 

                                                           
 
152 Por. Z. Kijas, Ty co ogarniasz nieogarnionego, Maryja w zamiarach Boga i w ¿yciu ludzi, 
     Kraków 2004, s.64. 



Pobrano ze strony szkaplerz.pl 71

szkaplerz. Jan Paweù II nazwaù go nawet znakiem przymierza i jedno�ci  

z Maryj¹153. 

 Szkaplerz nazywany jest szat¹ Maryi, jej pùaszczem. Znak pùaszcza 

nawi¹zuje do symboliki staro¿ytnej. Wystêpowaù on w prawie zwyczajowym  

i pisanym, w religii i folklorze. Byù znakiem wùadzy (jako pùaszcz królewski),  

a tak¿e stanowiù niezbêdny atrybut i wymowê w aktach adopcji i �lubu oraz 

ochrony �ciganych przez prawo
154. 

 W Starym Testamencie ubiór, a szczególnie pùaszcz byù symbolem 

Bo¿ych dobrodziejstw i mocy udzielonej czùowiekowi posyùanemu przez Boga. 

Szata dana Józefowi przez jego ojca Jakuba byùa symbolem jego wielkiej miùo�ci 

do syna (Rdz 37,3); pùaszcz darowany przez Jonatana Dawidowi byù symbolem 

przyjaêni (1Sm 18,4). Kiedy za� Eliasz zostaù wziêty do nieba, wówczas zrzuciù 

swój pùaszcz Elizeuszowi i wtedy duch mistrza przeszedù na ucznia (2 Krl 2,14). 

Czùowiek potrzebuje ubioru równie¿ po to, aby chroniù go przed siùami 

natury (Syr 29,21).  Widzimy, ¿e Bóg po grzechu pierworodnym prarodziców, 

sporz¹dziù dla nich odzienie ze skóry (Rdz. 3,27). Bóg, zatem przyodziewa 

czùowieka. Równie¿ jednym z obowi¹zków matki jest ubraã dziecko. Ewangelie 

zaznaczaj¹ jak¿e wzruszaj¹cy gest, który uczyniùa Maryja wzglêdem 

nowonarodzonego Jezusa: �Owinêùa Go w pieluszki i uùo¿yùa w ¿ùobie� (£k 2,7). 

Ofiarowaùa równie¿ Synowi tunikê, której ¿oùnierze nie chcieli dzieliã u stóp 

krzy¿a. Matka Jezusa odpowiadaj¹c na pro�bê Chrystusa o troskê wobec ka¿dego 

czùowieka i towarzyszenie mu w drodze ku ¿yciu wiecznemu ( J 19,26), dba  

o nas, podobnie jak czyniùa to wobec Syna. Jak kiedy�, daj¹c odzienie Jezusowi, 

by zapewniã Mu ciepùo i bezpieczeñstwo, tak dzisiaj chce duchowo odziewaã 

swoje dzieci Ko�cioùa
155. 

                                                           
153 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych,  MSZ, dz. cyt., s. 11. 
 
154 Por. M. Gêbrowicz, Mater Misericordiae, Pokrowa w sztuce i legendzie �rodkowo � 
    wschodniej Europy, PAN 1986, s. 80-96. 
155 Por. J. Belgrau, dz. cyt., s. 83. 
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 Patrz¹c na Szkaplerz, zauwa¿amy, ¿e troskê o ubiór ziemski Bóg przeniósù 

na wy¿szy plan. Zechciaù nas przyodziaã w strój, który zamiast tylko zasùaniaã 

nasz¹ nago�ã i wrodzony wstyd, ma odt¹d byã znakiem odnalezionej ùaski, 

ofiarowanej za po�rednictwem Naj�wiêtszej Maryi Panny. �Wùa�nie Ona � 

tùumaczy Jan Paweù II - Dziewica Karmelu, Matka Szkaplerza Úw., mówi nam  

o macierzyñskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze odzienie, o nasze odzienie 

w sensie duchowym, o odzienie nas ùask¹ Bo¿¹ i wspomaganie nas, aby zawsze 

byùa biaùa ta szata, któr¹ - jak wiemy � otrzymali�my jak katechumeni 

pierwszych wieków, podczas Chrztu Úw. Ta biaùa szata jest symbolem owej 

duchowej szaty, w któr¹ zostaùa przyobleczona nasza dusza � szaty ùaski 

u�wiêcaj¹cej�
156. Nale¿y jednak pamiêtaã, ¿e Maryja obdarowuje nas, poniewa¿ 

sama zostaùa przyobleczona ùask¹
157: �Ogromnie radujê siê w Panu, bo 

przyodziaù mnie pùaszczem zbawienia i okryù pùaszczem sprawiedliwo�ci�  

(Iz 61,10). 

 W Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich czytamy: �Bóg uczyniù 

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). 

Równie¿ Ewangelia �w. £ukasza opisuje wydarzenia o chorej kobiecie, 

która chciaùa dotkn¹ã szaty Jezusa, gdy¿ byùa przekonana, ¿e to j¹ uzdrowi, 

�Podeszùa z tyùu i dotknêùa siê frêdzli Jego pùaszcza, a natychmiast ustaù jej 

upùyw krwi. Lecz Jezus zapytaù: Kto siê Mnie dotkn¹ù? Gdy wszyscy siê 

wypierali, Piotr powiedziaù: Mistrzu, to tùumy zewsz¹d ciê otaczaj¹ i �ciskaj¹. 

Lecz Jezus rzekù: Kto� siê mnie dotkn¹ù, bo poznaùem, ¿e moc wyszùa ode Mnie 

(...). Jezus rzekù do niej: córko twoja wiara ciê ocaliùa, idê w pokoju!� (£k. 8,43-

48). 

W �wietle tych opisów mo¿emy odkryã wewnêtrzny zwi¹zek pomiêdzy 

szat¹ a wiar¹ i o trzyman¹ ùask¹. Aby jej do�wiadczyã nosz¹cy szkaplerz, 

                                                           
156 Jan Paweù II, Chcê daã �wiadectwo..., Homilia z dn. 15.01.1989 w: PGK, s. 25. 
157 Por. KK. 56, s. 159. 
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podobnie jak biblijne postacie powinni przez wiarê �przebiã granice materii�.  

Bo je¿eli Bóg czyniù cuda przez rêce apostoùa Pawùa, to o ile¿ nie obdarzy nas 

ùaskami �przez rêce� Maryi
158.  

 

3.5. Nabo¿eñstwo szkaplerzne w ¿yciu  

i nauce pasterzy Ko�cioùa.  

 

Nabo¿eñstwo szkaplerzne zostaùo utwierdzone  przez liczne �wiadectwa  

w formie listowej oraz publicznych przemówien hierarchi koscielnej z calego 

swiata.Zyskaùo ono pelne uznanie ze strony papie¿y oraz pasterzy wielu diecezji  

i byùo to czym� charaktrerystycznym dla przyspieszenia i wzbogacenia jego 

rozwoju. Na temat roli, jak¹ peùni nabo¿eñstwo szkaplerzne w duchowo�ci 

chrze�cijañskiej, wypowiedzieli siê: Papie¿ Klemens VII w bu1li �Ex Clementi" 

z dnia 12 sierpnia 1530 roku zatwierdzaj¹c ponownie przywilej sobotni, Paweù II 

w 1534 i 1539 roku, Pius V w 1564 roku, Grzegorz XIII  

w 1577, Paweù V w 1613, Klemens X w 1637, Pius XI w 1922
159.  

Ale o nabo¿eñstwie szkaplerznym nie zapomnieli równie¿ ostatni pasterze 

Ko�cioùa oraz obecny papie¿ Jan Paweù II. Przyjrzyjmy siê autorytatywnym 

wypowiedziom papie¿y minionych lat. Bêd¹ to jedynie wybrane fragmenty 

wypowiedzi i niektórych zdarzeñ. 

 Papie¿ Paweù V jako kardynaù Alexander Ottawiano de Medici zostaù  

1 kwietnia 1605 r. wybrany na nastêpcê �w. Piotra. Chciano mu wtedy wraz  

z szatami kardynalskimi zdj¹ã tak¿e szkaplerz. Lecz on nie pozwoliù na to 

mówi¹c: ,,Zostawcie mi Maryje, aby mnie nie opu�ciùa�
160. 

Papie¿ Paweù VI na kongres mariologicznyw Santa Domingo w 1965 r. 

napisaù do swego delegata kard. Silva Engriguez, ¿e spo�ród ró¿nych praktyk 

                                                           
 
158Por. J. Krawczyk, dz. cyt., s. 19.  
159 Por. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Szkaplerz �w. i bulla sobotnia  
     a wspóùczesna krytyka, Kraków 1999, s. 15.  
160 J. Belgrau, dz. cyt., s. 73.  
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pobo¿no�ci maryjnej pragnie w sposób szczególny przypomnieã praktykê 

ró¿añca maryjnego i szkaplerza karmelitañskiego"
161.   W adhortacji apostolskiej 

�Marialis cultus" papie¿ wyraziù obronê nabo¿eñstwa szkaplerznego, 

stwierdzaj¹c, ¿e �wiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej obok �wiêta Matki Bo¿ej  

Ró¿añcowej, mog¹ byã okre�lane jako �wiêta o wymiarze eklezjalnym162.  

Papie¿ ten wiêc przypomina o nabo¿eñstwie szkaplerznym i  wysoko je ceni . 

Uwa¿aù, ¿e nabo¿enstwo przynosi  ze sob¹ obfite  i zbawienne owoce,  

a rozpowszechniùo siê ono bardzo, dzieki swej dostepno�ci oraz prostocie; temu 

¿e ka¿dy ùatwo mo¿e zrozumieã jego praktykê
163.  

Pius XII wystosowaù specjalny list skierowany do przeùo¿onych 

generalnych obu zakonów karmelitañskich. Napisaù w nim miêdzy innymi:  

,,Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawiã, aby Jej dzieci, oczyszczaj¹c 

siê z win w czy�ãcu, jak najszybciej za Jej przyczyn¹ u Boga, dostaùy siê do 

niebieskiej Ojczyzny, wedùug podania owego zwanego przywilejem 

sobotnim�164. Ten sam papie¿ przypomniaù, ¿e Szkaplerz jest znakiem opieki 

Matki Bo¿ej, zadatkiem zbawienia. Nie oznaczaùoby to jednak, ¿e samo noszenie 

Szkaplerza prowadzi do nieba. Wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego pasterz 

Ko�cioùa dodaje: �Niech wszyscy przyobleczeni Szkaplerzem Maryi maj¹  

w pamiêci tej¿e Dziewicy pokorê i czysto�ã. Niech w Jej prostocie dostrzegaj¹ 

oznakê skromno�ci i niewyszukanego bycia�165. W wypowiedzi tej zachêca 

wszystkich nosz¹cych Szkaplerz �wiêty do modlitwy oraz na�ladowania w ¿yciu 

cnót Matki Naj�wiêtszej, zwùaszcza pokory i czysto�ci serca, jakby sugeruj¹c 

wiernym, ¿e bez tych warunków nabo¿eñstwo szkaplerzne bêdzie bezowocne. 

  1 lutego 1950 r. podobne wezwanie skierowal do caùego zakonu 

karmelitañskiego, w którym pisze miêdzy innymi: �Wszyscy zatem karmelici, 

którzy czy to w zamkniêciach pierwszego lub drugiego zakonu, czy to w trzecim 

                                                           
161 Cyt. za: W. Tochmañski, Szkaplerz karmelitañski..., dz. cyt., s. 27. 
162 Tam¿e, s. 28. 
163 Cyt. za: MSz, s. 29. 
 
164Cyt. za: Msz, s. 15.    
165 Pius XII, Neminem profecto latet, List z dn. 11.02.1950, w AAS 42 (1950), s. 390. 
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zakonie regularnym lub �wieckim, czy wreszcie w bractwach ¿yj¹c zespoleni 

wêzùem miùo�ci, przynale¿¹ do jednej rodziny Matki Naj�wiêtszej, niech 

znchowuj¹ w wiecznej pamiêci wzór pokory i czysto�ci Naj�wiêtszej Dziewicy,  

a w prostym kroju tej szaty upatruj¹ streszczenie cnót skromno�ci i prostoty. 

Niech tê szatê, któr¹ dzieñ i noc siê okrywaj¹, uwa¿aj¹ za wymowny symbol 

modlitwy, któr¹ bùagaj¹ Boga o pomoc�
166.  

Tego samego roku, gdy dowiedziaù siê, ¿e ok.12 tys. pielgrzymów 

przybyùo do Rzymu na obchody 700 rocznicy szkaplerza chciaù opu�ciã 

Castelgandolfo i jak najszybciej przybyã do Watykanu, by ich przyj¹ã.  

Do zgromadzonych tam uczestników powiedziaù znamienne zdania:  

,,Przed 3 tygodniami zaja�niaùa jutrzenka 700-lecia pamiêtnego dnia 16 lipca 

1251 r. nie tylko dla zakonu z Góry Karmel i dla wszystkich jego afiliowanych, 

lecz dla caùego �wiata (�)�. W rzeczywisto�ci, ile¿ dusz od tego dnia 

zawdziêcza, nawet w poùo¿eniu po ludzku beznadziejnym, swoje ostateczne 

nawrócenie i swoje zbawienie wieczne szkaplerzowi, którym byùy odziane! Ilu¿ 

to dziêki niemu doznaùo w niebezpieczeñstwach ciaùa i duszy macierzyñskiego 

wspomo¿enia Maryi! Nabo¿eñstwo szkaplerzne sprowadza na �wiat potê¿ny 

strumieñ ùask duchowych i doczesnych. Obchodêcie jego zaprowadzenie  

z rado�ci¹ i nabo¿eñstwem, z wdziêczno�ci¹ i ufno�ci¹. Jest to chwalebne,  

z czego my równie¿ siê radujemy. Szkaplerz jest to w istocie pewnego rodzaju 

�habit" (...). Ten, kto go nosi, przyznaje siê otwarcie, i¿ przynale¿y do 

Naj�wiêtszej Maryi Panny, caùkiem podobnie jak ów rycerz z trzynastowiecza 

(epoki, w której wzi¹ù pocz¹tek szkaplerz), który czuj¹c na sobie wzrok swej 

�Pani", okazywaù dzielno�ã i poczucie bezpieczeñstwa"
167. 

  Nabo¿eñstwo szkaplerzne drogie byùo tak¿e Janowi XXIII. Gdy byù 

jeszcze nuncjuszem w Pary¿u, powiedziaù do karmelitów w Avon: "Dziêki 

szkaplerzowi karmelitañskiemu nale¿ê tak¿e do Waszej rodziny Karmelu. £askê 

tê ceniê jako godn¹ szacunku dziêki zapewnieniu szczególnej opieki Marii". 

                                                           
 
166Tam¿e, s. 390.  
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Natomiast mówi¹c o przywileju sobotnim nazwaù go bardzo drogim dla 

pobo¿no�ci wiernych
168.  

Obecny Ojciec �w. Jan Paweù II wielokrotnie potwierdzaù swoj¹ 

przynale¿no�ã do rodziny karmelitañskiej przez duchowo�ã oraz gùêbokie 

cenienie nabo¿eñstwa szkaplerznego. Jest tercjarzem zakonu karmelitañskiego, 

poniewa¿ sam od dawna nosi szkaplerz przy ro¿nych okazjach dawaù temu 

�wiadectwo. 

Karol Wojtyùa otrzymaù szkaplerz w dniu jego Pierwszej Komunii 

Úwiêtej. Jednak zwi¹zek z Karmelem zacz¹ù siê w czasie, gdy jego rodzice 

osiedlili siê w Wadowicach. Ko�cióù parafialny i klasztor karmelitów odegraùy 

wa¿n¹ rolê w ksztaùtowaniu jego pobo¿no�ci maryjnej ju¿ od lat chùopiêcych a¿ 

do czasu egzaminu dojrzaùo�ci. Jako Papie¿ przyznaje to wielokrotnie. Zaznacza 

to we wspomnieniach zawartych w ksi¹¿ce �Dar i tajemnica" oraz podczas 

pobytu 1999 r w rodzinnym mie�cie. Powiedziaù tam: ,,z wielkim wzruszeniem 

patrzê na to miasto lat dzieciêcych, które byùo �wiadkiem mych pierwszych 

kroków, pierwszych sùów...�
169. Nastêpnie pozdrawiaj¹c wadowiczan  

i wspominaj¹c wszystkie rodziny zakonne Ziemi Wadowickiej, na pierwszym 

miejscu wymieniù Ojców Karmelitów. Skierowaù do nich szczególne sùowa:  

,,Jak za lat mùodzieñczych, (chùopieñcych) wêdrujê w duchu do tego miejsca 

szczególnego kultu Matki Bo¿ej Szkaplerznej, które wywieraùo tak wielki wpùyw 

na duchowo�ã Ziemi Wadowickiej. Sam wyniosùem z tego miejsca wiele ùask, za 

które dzi� Bogu dziêkujê. A szkaplerz do dzisiaj noszê, tak jak go przyj¹ùem  

u Karmelitów na Górce, maj¹c kilkana�cie lat�
170.  

Ten sam temat papie¿ podejmuje wcze�niej, przy spotkaniu  

z karmelitami dnia 22 kwietnia 1979 roku w przemówieniu w Aula Magna 

Papieskiego Wydziaùu "Teresianum" w Rzymie. Ojciec �w. zwierza siê:  

�Mogê powiedzieã, ¿e karmelitów bosych znam od dziecka. Urodziùem siê 

                                                                                                                                                                          
167 Cyt. za: W. Tochmañski, Szkaplerz karmelitañski ..., dz. cyt., s.27 . 
168 Tam¿e, s. 27. 
169 Cyt. za: B. J. Wanat, Matka Boska Szkaplerzna w Czernej, Kraków 1988, s. 83. 
170 Tam¿e, s. 84. 
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bowiem - jak zapewne wiecie - w Wadowicach, gdzie znajduje siê Wasz klasztor, 

sùawny z tego, ¿e przez pewien czas jego przeorem byù sùuga Bo¿y ojciec Rafaù 

Kalinowski. St¹d przyzwyczaiùem siê do Waszego tak charakterystycznego 

habitu, od pierwszych lat mojego ¿ycia. Uczêszczaùem tak¿e do Waszego 

ko�cioùa, bior¹c udziaù w liturgii i odprawianych tam nabo¿eñstwach (...). 

Chodziùo siê zawsze z rado�ci¹ do tego ko�cioùa, nieco odlegùego i poùo¿onego 

na górce, aby siê wyspowiadaã. A potem przyszùo spotkanie z dzieùami Waszych 

Úwiêtych, przede wszystkim ze �w. Janem od Krzy¿a, które daùo mi w okresie 

póêniejszym - podczas studiów teologicznych - wielkie o�wiecenie duchowe�
171.  

Kiedy ogl¹da siê fotografie przedstawiaj¹ce mùodego Karola Wojtyùê, na 

niektórych mo¿na przyuwa¿yã szkaplerz. Widnieje on na szyi chùopca 

przebywaj¹cego na obozie Legii Akademickiej w 1939 r., ksiêdza bior¹cego 

udziaù w wycieczkach turystycznych, a tak¿e metropolity krakowskiego172.  

 
Jan Pawel II na szlaku turystycznym. 

 

                                                           
 
171Cyt. za: Sz. Pra�kiewicz, Szkaplerz karmelitañski, dz. cyt., s. 3, 5.  
172 Por. Nasza ..., dz. cyt., s.10. 



Pobrano ze strony szkaplerz.pl 78

Jan Paweù II jako wikariusz  parafii �w. Floriana w Krakowie po ceremoni 

naùo¿enia wiernym szkaplerza przez karmelitê bosego wypowiedziaù jak¿e 

znacz¹ce sùowa: �No�cie zawsze szkaplerz �wiêty. Ja go zawsze noszê  

i wiele z tego nabo¿eñstwa doznaùem po¿ytku"
173. Te same sùowa ju¿ z ust 

papie¿a zostaùy wypowiedziane do tercjarek karmelitañskich w Rzymie  

w 1980 roku. 

Z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej 

Szkaplerznej w Czernej, 17 lipca 1988 r. w telegramie wyznaù, ¿e uroczysto�ã tê 

nosil w sercu jeszcze jako pasterz ko�cioùa krakowskiego. Nastepnie wyra¿aj¹c 

gùêbokie pragnienie uczestnictwa w  uroczysto�ci i zapewniaj¹c o modlitwie 

napisaù: ,,Dzi� szczególnie gùêboko prze¿ywam zrz¹dzenia Bo¿ej Opatrzno�ci, 

która zwi¹zaùa mnie z duchowo�ci¹ karmelitañsk¹. Wadowice i Ojcowie 

Karmelici �na Górce". Mój pierwszy szkaplerz, któremu pozostaùem wierny  

i który jest moj¹ siù¹�
174. Telegram zakoñczyù ¿yczeniami opartymi na sùowach 

papie¿a Leona Wielkiego, czytanych przez Ko�cióù w brewiarzu na uroczysto�ã 

Matki Boskiej Szkaplerznej: ,,koronacja sùyn¹cego ùaskami obrazu niech 

pomno¿y chwaùê Bogu na wysoko�ciach, a ludziom niech przyniesie ùaskê  

i pokój. Niech buduje siê i ro�nie na polskiej ziemi pod opiek¹ Bogarodzicy 

Królestwo Bo¿e�
175.  

Natomiast na szczycie Alp wAdamello  16 lipca 1988 r. w czasie Mszy 

wygùosiù szkaplerzn¹  homilie. Oto jej wybrane fragmenty: �Jeszcze jedna my�l, 

któr¹ pragnê siê z wami podzieliã, drodzy Alpejczycy, wi¹¿e siê z Naj�wiêtsz¹ 

Dziewic¹ z Góry Karmel, któr¹ liturgia wspomina wùa�nie dzi�, 16 lipca [...]. Nie 

jest to mo¿e chwila, aby przedstawiaã szeroko to szczególne nabo¿eñstwo do 

Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Ograniczam siê zatem do przytoczenia bardzo 

wymownych sùów Piusa XII, który tak oto pisaù w jednym  

z dokumentów: �Niech nikt nie w¹tpi, jak wielki wpùyw na ugruntowanie wiary 

                                                           
173 Cyt. Za: Sz. Pra�kiewicz, Szkaplerz karmelitañski, dz. cyt.,s. 5. 
174 Jan Paweù II, Na  koronacje wizerunku Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Czernej, Telegram do   
     metropolity krakowskiego kard. F. Macharskiego, dn. 17.07.1988 w: LR, s. 29. 
175 Tam¿e, s. 29. 
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katolickiej i poprawê obyczajów wywiera miùo�ã i cze�ã Naj�wiêtszej 

Bogurodziãy. Dotyczy to za� szczególnie tych form pobo¿no�ci, które bardziej 

wyrazi�cie zdolne s¹ o�wieciã umysù niebiesk¹ nauk¹ oraz umocniã ducha  

w praktyce chrze�cijañskiego ¿ycia. Do nich w pierwszym rzêdzie nale¿y 

zaliczyã nabo¿eñstwo szkaplerza karmelitañskiego, które ze wzglêdu na sw¹ 

prostotê jest zrozumiaùe dla wszystkich i bardzo rozpowszechniùo siê w�ród 

wiernych, nios¹c ze sob¹ zbawienne owoce". Zawsze, ale gùównie dzi�,  

w dniu tego szczególnego �wiêta, Matka Naj �wiêtsza przypomina nam 

podstawowy cel naszego ¿ycia, naszej egzystencji - zbawienie wieczne.  

I równoczesne zapewnia nam swe wstawiennictwo, aby�my wytrwali  

w wierze i w ùasce do koñca naszej ziemskiej pielgrzymki (...). 

Naprawdê trzeba byùo, aby sprawowaã Naj�wiêtsz¹ Ofiarê wùa�nie tutaj, wùa�nie 

dzi�; dziêkujê wam za zaproszenie mnie tutaj [...]. A zaprosili�cie mnie w dniu 

jak¿e bardzo dla mnie drogim, dniu �wiêta Matki Bo¿ej  

Szkaplerznej, Matki Bo¿ej z Góry Karmel. Musi byã przecie¿ obecna  

w górach Matka Naj�wiêtsza, bo jak nam przypomina �w. £ukasz, po poczêciu  

z Ducha Úwiêtego Bo¿ego Sùowa wybraùa siê Ona z po�piechem w góry, aby 

odwiedziã swoj¹ krewn¹ El¿bietê [...]. Musi byã obecna  

w górach [...]. Dziêkujê za to zaproszenie mnie w góry w Roku Maryjnym. 

Mogli�my oddaã cze�ã Maryi, powiedziaùbym �Góralce"
176. 

Warto wspomnieã o najtragiczniejszym wydarzeniu - zamachu na ¿ycie 

Jana Pawùa II. 13 maja 1981 r., podczas strzaùu, papie¿owi jak codzieñ 

towarzyszyù szkaplerz . Kula zamachowca prawdopodobnie otarùa siê o jego 

sukno. Po dùugim leczeniu wyraêna poprawa stanu zdrowia Wojtyùy nast¹piùa  

16 lipca - dokùadnie w �wiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej
177. Wielu s¹dzi, ¿e nie 

byù to tylko przypadek; tym bardziej, ¿e sam Ojciec Úwiêty przypisywaù swoje 

ocalenie Matce Bo¿ej. 

 

                                                           
176 Cyt. za: PGK, s. 23-24. 
177 Por. Nasza �, dz. cyt., s. 10. 
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Pierwsze zdjêcie Ojca Úwiêtego po zamachu w 1981 r. 

 Na szyi papie¿a mo¿na dostrzec szkaplerz karmelitañski. 

 

Jan Paweù II w ci¹gu swego pontyfikatu zacheca do nabo¿eñstwa osoby 

róznych stanów i bed¹cych w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Na audiencji 

generalnej, 13 lipca 1988 r. do nowo¿eñców skierowaù nastepuj¹ce sùowa: ,,My�l, 

jaka nasuwa mi siê teraz spontanicznie, to zachêta, aby�cie oddali wasz¹ miùo�ã 

pod opiekê Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Caùy sekret dobrego prze¿ycia miùo�ci 

maù¿eñskiej polega na tym, aby prze¿ywaã ten sakrament w �wietle Maryi.  

Jej modlitwa, Jej wstawiennictwo bêdzie wspomagaã wasz¹ miùo�ã w chwilach 

trudnych, bêdzie j¹ czyniã wiern¹ i pùodn¹, coraz czystsz¹ i piêkniejsz¹. 

Pozwólcie Maryi, aby was prowadziùa. Wasza miùo�ã stanie siê wtedy drog¹ 

zbawienia i u�wiêcenia. Przez Maryjê i w Maryi...�
178. 

  Tego samego dnia i w tym samym miejscu zwróciù siê do  mùodzie¿y: 

�Drodzy mùodzi, do was zwracam siê teraz z serdecznym pozdrowieniem.  

Za kilka dni przypada wspomnienie Matki Bo¿ej z Góry Karmel. Úwiêto to 

jawi siê szczególnie aktualne w tym Roku Maryjnym, który zbli¿a siê ku 

koñcowi, ale który z tego Úwiêta czerpie nowe motywy swej piêkno�ci i siê 

ubogaca. Ile¿ to istnieje wezwañ i tytuùów Matki Naj�wiêtszej! 

                                                           
 
178 Jan Paweù II, Matka wszystkich, Homilia z dn. 16.07.1988 w: PGK, s. 19. 
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A wokóù ka¿dego z nich skupia siê caùa tradycja, duchowo�ã, liturgia, 

mogliby�my powiedzieã wprost - caùa okre�lona kultura, okre�lony sposób 

prze¿ywania chrze�cijañstwa. Bardzo liczne s¹ aspekty, pod którymi 

mo¿emy oddawaã cze�ã Maryi. A wy, drodzy mùodzi, czy wybrali�cie ju¿ sobie 

jak¹� konkretn¹ formê pobo¿no�ci maryjnej? Szukajcie jej, je�li jej jeszcze 

nie macie, i potem pozostañcie jej wierni�179. 

Do chorych papie¿ powiedziaù: �Matka Bo¿a Szkaplerzna niech was 

o�wieca w przenikaniu sensu cierpienia. Drodzy chorzy tutaj obecni, pozdrawiam 

was wszystkich ze czci¹ i gùêbok¹ miùo�ci¹. Je¿eli pomy�limy, ¿e cierpienie 

ludzkie zostaùo podjête przez odwieczne Sùowo Bo¿e (Verbum), aby zbawiã 

grzesznego czùowieka, wszelki rodzaj bólu nie mo¿e nie zwróciã naszej my�li ku 

cierpieniom Chrystusa. Naj�wiêtsza Dziewica Maryja, która prze¿yùa tak blisko 

Krzy¿ swojego Syna, niechaj wspomaga was wszystkich, niech wspomaga was, 

drodzy chorzy, w przenikaniu zbawczego sensu cierpienia. Matka Bo¿a 

Szkaplerzna niech was o�wieca w zrozumieniu tego gùêbokiego misterium, 

podczas gdy ja bùogosùawiê wam z caùego serca�
180. 

Z noszenia szkaplerza Ojciec �w. czerpaù siùê dla swojej duchowo�ci¹. Jest 

on wùa�ciwie karmelit¹ z ducha - ¿yje bowiem t¹ duchowo�ci, a jego dewiza 

�Totus Tuus" (�Caùy Twój") - jak s¹dz¹ jego biografowie nawi¹zuje do 

wezwania karmelitañskiego �Totus marianus est Carmelus" (�Karmel jest caùy 

maryjny")181. Z powierzenia siê Maryi w szkaplerzu uczyniù drogê swego ¿ycia 

tak, ¿e jego �Totus tubus� staùo siê sùu¿b¹ Ko�cioùowi. Zawierzyù pod opiekê 

Matki Boskiej Szkaplerznej siebie i swój pontyfikat
182. 

Gùêbokim rozumieniem nabo¿eñstwa maryjnego dzieli siê w Chile  

w 1987roku. Przyjrzyjmy siê  wymowno�ci publicznej modlitwy papie¿a  

w tym miejscu. �Naj�wiêtsza Dziewico z Karmelu z Maipu, Królowo i patronko 

                                                           
179 Tam¿e, s. 19. 
180 Tam¿e, s. 19. 
181 Por. W. Tochmañski, Szkaplerz karmelitañski..., dz. cyt., s. 28. 
182 Tam¿e, s. 28. 
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chilijskiego ludu! Twojemu matczynemu sercu powierzam Ko�cióù i wszystkich 

mieszkañców Chile, pasterzy i wiernych, wszystkich synów tego Narodu. 

Niech pod Twoj¹ macierzyñsk¹ opiek¹ Chile stanie siê jedn¹, zjednoczon¹ pod 

wspólnym dachem rodzin¹, niech stanie siê ojczyzn¹ pojednan¹  

w przebaczeniu i zapomnieniu krzywd, w pokoju i Chrystusowej miùo�ci.  

Ty, która jeste� Matk¹ prawdziwego ¿ycia, naucz nas byã �wiadkami Boga 

¿ywego, miùo�ci silniejszej ni¿ �mierã, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, 

co spogl¹da w przyszùo�ã, aby moc¹ Ewangelii budowaã cywilizacjê miùo�ci  

w pojednanej i ciesz¹cej siê pokojem ojczyênie.  

 

 
Chile,Jan Pawel ii modacyi sie przed 

 ùaskami sùynaca figura Matki Bozej Szkaplerznej.     

 

Úwiêta Maryjo, Matko nadziei, Naj�wiêtsza Dziewico z Karmelu, Matko Chile! 

Osùoñ swoim szkaplerzem jak tarcz¹ opieki miasta i wsie, ùañcuchy gór i morze, 

mê¿czyzn i kobiety, mùodzie¿ i dzieci, starców i chorych, sieroty i cierpi¹cych, 

wiernych synów Ko�cioùa i zbù¹kane owce. Ty, która w ka¿dym chilijskim domu 

masz swój oùtarz, która w ka¿dym chilijskim sercu masz swój oùtarz ¿ywy, 
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przyjmij bùagania swojego ludu, który dzi�, razem z Papie¿em, po�wiêca siê 

Tobie, Gwiazdo morza, latarnio ja�niej¹ca, umocnienie ludu pielgrzymuj¹cego, 

kieruj krokami Chile w jego ziemskiej wedrówce, by jego drogi byùy zawsze 

drogami pokoju i zgody, drogami Ewangelii, postêpu, sprawiedliwo�ci  

i wolno�ci. Pojednaj braci, niech spotkaj¹ siê w braterskim u�cisku, niech znikn¹ 

nienawi�ã i wzajemne urazy, niech znikn¹ podziaùy i przegrody, niech siê 

zasklepi¹ i zagoj¹ rany. Spraw, aby Chrystus byù naszym pokojem, by Jego 

przebaczenie odnowiùo serca, by Jego sùowo staùo siê nadziej¹ i zaczynem ¿ycia 

spoùecznego. Matko Ko�cioùa, Matko wszystkich ludzi! Natchnij wierno�ci¹ 

Chrystusowi i strze¿ jej w narodzie chilijskim i na caùym latynoamerykañskim 

kontynencie. Niech Ko�cióù, pod Krzy¿em Twego Syna, trwa w jedno�ci. 

Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne 

pochodzenie, odnosili siê do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystaùo 

dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie naszym jedynym Zbawicielu, 

i w Duchu' Úwiêtym, który odnawia oblicze ziemi, na cze�ã i chwaùê Trójcy 

Przenaj�wiêtszej�
183. 

,,Ze szkaplerza czerpaù równie¿ moc w wypeùnianiu swego powoùania.  

15 stycznia 1989 roku w czasie pobytu na jednej z parafii pod wezwaniem Matki 

Bo¿ej Szkaplerznej nastêpuj¹co zwróciù siê do mùodzie¿y: �Chcê powiedzieã 

wam co� bardzo osobistego. Znajdujê siê w parafii po�wiêconej Dziewicy 

Karmelu. Muszê wyznaã, ¿e w mùodym wieku, gdy byùem taki jak wy, Ona 

bardzo mi pomogùa. Nie potrafiê okresliã dokùadnie jak bardzo, ale jestem 

przekonany, ¿e ogromnie pomogùa mi odnaleêã ùaskê mego wieku, moje 

powoùanie, chcê daã temu �wiadectwo, bo mo¿e byã ono przydatne dla ka¿dego  

z was mùodych. Jest to bardzo szczególny wymiar duchowego bogactwa 

Dziewicy, Matki Chrystusa, poniewa¿ jej misja karmelitañska, która bierze 

pocz¹tek na górze Karmel w Ziemi Úwiêtej, jest zwi¹zana z szat¹. Szata ta 

                                                           
 
 
183 Jan Paweù II, Spraw by drogi Chile byùy drogami pokoju i zgody, Akt powierzenia Chile  
    Matce Bo¿ej z dn. 03.04.1987 w: LR ........, s. 21. 
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nazywa siê Szkaplerzem �wiêtym. Bardzo du¿o zawdziêczaùem Szkaplerzowi 

karmelitañskiemu w latach mojej mùodo�ci. Bo jest rzecz¹ piêkn¹, ¿e matka 

troszczy siê równie¿ o odzienie. Gdy dzieci rosn¹, gdy wyrastaj¹ ze swych ubrañ, 

gdy siê ju¿ w nich nie mieszcz¹, matka stara siê temu zaradziã (...). 

B¹dêcie zatroskani, wspóùpracujcie z t¹ dobr¹ Matk¹, która dba bardzo  

o wasze szaty, a szczególnie o tê szatê, któr¹ jest ùaska u�wiêcaj¹ca  

w duszach Jej dzieci. Ýyczê wam, aby�cie zawsze mogli znaleêã matczyn¹ 

pomoc Matki Chrystusa, Dziewicy z Góry Karmel, tak jak ja j¹ znalazùem�
184. 

Ojciec �w. nabo¿eñstwo szkaplerzne zawsze ù¹czyù z modlitw¹  

i na�ladowaniem Maryi. Tym ideom daje wyraz wielokrotnie. Mówi: �Niech 

wszyscy nosz¹cy Szkaplerz �wiêty, który jest jak gdyby pami¹tk¹ otrzyman¹ od 

Matki Bo¿ej, i który dniem i noc¹ pozostaje na ich ramionach, widz¹ w tej szacie 

symbol ustawicznej modlitwy, poprzez któr¹ maj¹ wypraszaã sobie pomoc Bo¿¹. 

Niech wreszcie widz¹ w nim oznakê po�wiêcenia siê Niepokalanemu Sercu 

Naj�wiêtszej Dziewicy�
185. Nawet stwierdza, ¿e to po�wiêcenie rodzi  

w czùowieku komuniê i gùêbok¹ za¿yùo�ã z Naj�wiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹. 

Innym razem mówi: �Szkaplerz jest przewodnikiem czuùej i synowskiej 

pobo¿no�ci maryjnej. Poprzez Szkaplerz czciciele Maryi (...) wyra¿aj¹ pragnienie 

ksztaùtowania swojego ¿ycia w oparciu o Jej przykùad jako Matki, Opiekunki, 

Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmuj¹cej z czystym sercem Sùowo Bo¿e  

i oddaj¹cej siê sùu¿bie braciom
186.  

Podobna my�l ujmuje w nastêpuj¹cym zdaniu: �W duchowo�ci 

szkaplerznej istnieje bardzo mocny i gùêboko zakorzeniony pierwiastek 

chrystocentryczno - maryjny i�ã za Chrystusem na�laduj¹c Maryjê! (...) 

Duchowo�ã ta ma swój widzialny znak w Szkaplerzu. Dzieñ �wiêta Matki Bo¿ej 

Szkaplerznej jest mi bardzo drogi"187. 

                                                           
184 Cyt. za: PGK, s. 21. 
185 LszZ, w: MSZ, s.9. 
 
186Jan Paweù II, Kwiat Karmelu, dz. cyt., s. 10.  
187 Jan Paweù II, Na koronacjê..., dz. cyt., s. 29. 
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Patrz¹c na powy¿sze wypowiedzi, szczególnie  wydarzenia ¿yciowe Jana 

Pawùa II nie trudno stwierdziã, ¿e  odegraùy one znacz¹c¹ rolê, dla rozwoju 

szkaplerznego nabo¿eñstwa w Ko�ciele. Doskonale zdaje sobie  

z tego sprawê caùa rodzina karmelitañska czego dowodem mo¿e byã   fragment 

¿yczeñ doù¹czony do redakcji �Karmelu" oraz wspólnoty seminaryjnej Wy¿szego 

Seminarium Duchownego OO. Karmelitów Bosych. Brzmi on nastepujaco:  

�Ýyczê Ci, Stró¿u Nadziei, Ko�cioùa zwartego pod skrzydùami pasterzy, od 

wewn¹trz mocnego modlitw¹, by Ciê radowaù i rozpromieniaù. Ýyczê Ci 

kapùanów my�l¹cych Chrystusem, o sercach pogodnych dobroci¹. I ¿eby 

rodzicom nie zabrakùo miùo�ci dla dzieci, by uczyli prawdy czùowieka  

i piêkna Boga. Ýeby mnichom nie zabrakùo siùy do walki, a mùodzie¿y 

entuzjazmu do ¿ycia, bo przecie¿ Twoim ¿yciem jest Ko�cióù... 

W chwilach tak solennych ùza mo¿e zrosiã szkaplerz, gdy opowiadam Bogu o tej 

ranie za pasem, o papieskich zmartwieniach. Mówiê Mu o tych z Manilii,  

z Buenos Aires, z P61 Elizejskich, z. Karagandy - tam, gdzie byùe� i chcesz 

dotrzeã. Mówiê o Polsce skrojonej, upokorzonej. Wszystkie sprawy czùowieka s¹ 

podobne. Pewnie i dzi� swoim zwyczajem ogarniasz je wszystkie i przyciskasz 

do serca. B¹d¿ pozdrowiony, Pasterzu Ko�cioùa! Niech Twój herb papieski 

bêdzie Ci obron¹, jako skuteczna tarcza jako skuteczna tarcza Maryi! Niech anioù 

pocieszy i koùysze Ciê do snu�
188. 

 

3.6. Znaczenie modlitwy szkaplerznej dzieci. 

 

Stolica Úwiêta nie widzi przeszkód, aby szkaplerzem odziewaã dzieci. 

Szkaplerz �w. od dzieciñstwa nosiùo wielu �wiêtych. W 1929 roku, gdy otwarto 

trumnê �w. Jana Bosko na jego rozsypuj¹cych siê w pyù szatach ujrzano 

nietkniêty krzy¿ oraz szkaplerz karmelitañski
189. 

                                                           
188 M. Zawada, W hoùdzie papieskiej codzienno�ci, Karmel (1988), nr 9, s. 4-5. 
189 Por. Bernard od Matki Bo¿ej, dz. cyt., s. 50. 
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W 1950 r. J.E. Richard arc Bordeaux powiedziaù: �Znane jest w ko�ciele 

nabo¿eñstwo do szkaplerza Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jest wielu 

chrze�cijan, którzy w dzieciñstwie przyjêli ten po�wiêcony kawaùek 

br¹zowego pùótna, który to ju¿ od kilku lat jest zast¹piony przez medalik zwany szkaplerznym. 

Symbolizuje on szezególn¹ matczyn¹ obronê Maryi,do której siê  uciekamy(...). 

Przyjmijmy, wiêc nastêpuj¹ce dwa postanowienia: byã wiernym praktyce noszenia 

szkaplerza Matki-Bo¿ej z Góry Karmelu i dawaã go do noszenia dzieciom,  

a nastêpnie gorliwie prowadziã prawdziwe ¿ycie chrze�cijañskie"
190.  

Ko�cióù zaleca by, gdy dzieci s¹ w wieku pozwalaj¹cym zrozumieã 

podstawowe prawdy wiary, wyja�niã im dary i zobowi¹zania szkaplerzne. Warto 

ukazywaã za wzór Dzieci¹tko Jezus, które na chwaùê Ojca, ¿yùo  

z Naj�wiêtsz¹ Matk¹ w pokorze, ubóstwie, posùuszeñstwie i cie¿kiej pracy;  

i zachêcaã, by tak jak Ono trudniejsze czynno�ci ofiarowaùo Maryi oraz na cze�ã 

Boga. 

Dzieci, poznaj¹c Maryjê i przyjmuj¹c dar Jej macierzyñskiej miùo�ci, 

mog¹ skutecznie i owocnie przyczyniaã siê do chwaùy Bo¿ej i zbawienia dusz. 

 Wykorzystaù to Úw. Wincenty a�Paulo i niejednokrotnie troszczyù siê  

o owoce wypraw misyjnych, prosiù dzieci o modlitwê
191. Dobrze wiedziaù, ¿e 

Bóg chêtnie wysùuchuje modlitwy dusz pokornych i czystych.  

 Dzieci s¹ zdolne do modlitwy, umartwieñ, a niekiedy nawet do 

bohaterskich czynów. Wystarczy spojrzeã na Úw. Jana od Krzy¿a, który ju¿ od  

9 roku ¿ycia podejmowaù uczynki pokutne; rozwa¿aj¹c Mêkê Chrystusa, chciaù 

przynajmniej w maùej czê�ci na�ladowaã Go w cierpieniu
192. 

Przykùadem mo¿e byã te¿ Úw. Teresa z Avila. Jako siedmioletnia dziewczynka  

z uwag¹ czytaùa pobo¿ne ksi¹¿ki. Rozmy�laùa o Bogu, o prawdach wiecznych  

i mêkach �wiêtych mêczenników. Chrze�cijañskie teksty rozpalaùy jej serce 

miùo�ci¹ ku Bogu i rzeczom niebieskim, Úwiêta napisaùa: �Mocno nas przera¿aùo 

w czytaniach naszych to sùowo, ¿e mêka piekùa trwa wiecznie, tak samo jak 

                                                           
190 J. Belgrau, S �, dz. cyt., s. 61. 
191 OO Karmelici, Zakon i bractwo ..., dz. cyt., s. 54. 
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chwaùa w niebie. Zdarzaùo siê, ¿e dùugo o tym z sob¹ rozmawiali�my  

i powtarzali�my: na wieki! Na wieki! Takim przez dùugie chwile powtarzaniem 

tego jednego sùowa podobaùo siê Panu wpisaã w dziecinny umysù mój poznanie 

drogi prawdy. Czytaj¹c o mêkach, jakie �wiêci wycierpieli dla Boga rozpalaùam 

siê ¿¹dz¹ poniesienia podobnej �mierci�
193. Nie byùo to pró¿ne pragnienie 

dziecka, gdy¿ pragn¹c nawrócenia Maurów oraz przelania krwi dla Chrystusa 

rzeczywi�cie podjêùa z bratem próbê opuszczenia domu rodzinnego. Zreszt¹, 

pragnienie bycia misjonark¹ nigdy nie opu�ciùo jej do �mierci
194. 

 Jeden z wykùadowców Uniwersytetu Katolickiego w Lille w 1986 roku 

powiedziaù: �Gdy zatapiam z przera¿eniem wzrok mój w widnokrêgu 

zaci¹gniêtym chmurami nowych wzorów, szukaj¹c na nim jakiego� jasnego 

�wiateùka, którego by promienie budziùy w nas nadziejê, bùogosùawiê Boga 

dostrzegaj¹c dwie gwiazdy, które nigdy nie przestawaùy promieniowaã nad 

Ko�cioùem: modlitwa dziewic i modlitwa maùych dzieci�
195. 

 W Fatimie w 1917 roku trójka dzieci dost¹piùa zaszczytu widzenia Maryi. 

Podczas ostatniego objawienia Bùogosùawiona Dziewica byùa odziana w habit 

karmelitañski z widocznym szkaplerzem okrywaj¹cym Jej postaã
196. £ucja 

wst¹piùa póêniej do zakonu karmelitanek bosych i dot¹d uczy, ¿e  

w posùannictwie Matki Bo¿ej Fatimskiej ró¿aniec i szkaplerz s¹ nie oddzielne. 

Równie¿ pokornej Bernadecie Soubirou Maryja ostatni raz objawiùa siê 16 lipca 

1858 roku. Byù to dzieñ uroczysto�ci Matki Bo¿ej z Góry Karmel.  

Bernadetta nosiùa szkaplerz od swej pierwszej komunii �wiêtej. Miaùa go 

tak¿e na sobie 16 lipca 1855 roku. Osiemnaste objawienie miaùo wszelkie cechy 

modlitwy karmelitañskiej. Milczenie, kontemplacja, miùo�ã � byùo tym 

wszystkim, co czyniùa Bernadetta. Podczas ostatniego objawienia jest gùêboko 

skupiona, nieobecna duchowo na ziemi, spogl¹da, podziwia  

                                                                                                                                                                          
192 Por. B. Froissart, �w. Jan od Krzy¿a, Kraków 1982, s. 42. 
193 OO Karmelici Bosi, Úw. Teresa od Jezusa, Dzieùa, Tom I, Kraków 1997, s. 116 
194 Por. S. J. Ribera, Ýywot �w. Teresy od Jezusa, Kraków 1883, s. 234-235. 
195 OO Karmelici Bosi, Dzieci Matki Bo¿ej Szkaplerznej, Kraków 1910, s. 503. 
196 Por. J. Krawczyk, dz. cyt., s. 29. 
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i kocha, a ùaska bo¿a wypeùnia jej duszê. Modlitw¹ Bernadetty byùo zatem 

patrzenie: � Widziaùam tylko J¹. Nigdy nie widziaùam Jej tak piêknej�
197. 

Úwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus, tak¿e posiadaùa tê duchowo�ã patrzenia.  

W �Dziejach duszy� napisaùa: �Jezus i maùa Teresa spojrzeli na siebie i siê 

zrozumieli ��198.  

 Wybór osób, dat i �wiêta dla swych ostatnich odwiedzin ukazuje nam 

pewien zamiar Naj�wiêtszej Maryi Panny. Czy¿ nie chciaùa Ona przyci¹gn¹ã 

naszej uwagi, ¿e nabo¿eñstwo szkaplerzne dzieci jest szczególnie drogie Jej 

sercu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 R. Laurentin, Ýycie Bernadetty, Warszawa 1986, s. 95. 
198 Úw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1996, s. 92. 
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Rozdziaù IV 

ROLA MATKI BOÝEJ SZKAPLERZNEJ W KOÚCIELE. 

 

 Bez pomocy Matki Ko�cioùa czùowiek nie utrzyma siê w ùasce 

u�wiêcaj¹cej, a ju¿ nie ma mowy o doj�ciu bez Niej do jakiegokolwiek stopnia 

doskonaùo�ci
199. Maryja zostaùa wybrana i uprzedzona Bo¿¹ miùo�ci¹, od chwili 

poczêcia zostaùa zachowana od grzechu pierworodnego. �Przyszùa na �wiat jako 

arcydzieùo Jego ùaski�
200, jest naj�wiêtszym czùonkiem Ko�cioùa i chrze�cijanin 

pragn¹cy zbawienia nie mo¿e tego pomin¹ã. 

 Przez przyjêcie szkaplerzna czùowiek decyduje siê jak gdyby na wzór �w. 

Jana wzi¹ã Maryjê do siebie, co jest wielkim pragnieniem Jezusa. Je¿eli ju¿ 

zacznie nazywaã Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê sw¹ Matk¹, by byã Jej wiernym 

synem, powinien byã ulegùy i od Niej uczyã siê ¿yã dla Boga. 

 Pocz¹tkowy wybór �przez szkaplerz� Maryi za Matkê sprowadza 

czùowieka na dziaùanie ùaski
201. 

Dzieciom pozostaj¹cym pod Jej wpùywem w znaku szkaplerzna Matka 

Naj�wiêtsza otwiera mo¿liwo�ã szybszego i skuteczniejszego pod¹¿ania- bo ju¿  

z Jej pomoc¹ � drogami duchowego rozwoju202. 

Przychodzi do nich z niepojêt¹ ùask¹, skùadaj¹c j¹ w ich sercach oraz ubogacaj¹c 

swymi duchowymi dobrodziejstwami. Wyrazy tej macierzyñskiej opieki Maryi 

zauwa¿alne s¹ równie¿ w obecnym czasie istnienia Ko�cioùa. 

 

 

 

 

                                                           
199 Por. S.C. Napiórkowski, Nauczycielka i Matka, MC, Tekst i komentarze, Lublin 1991,  
     s. 160. 
 
200A. Derouville, O na�ladowaniu Naj�wiêtszej Maryi Panny, Kraków 1983, s. 14.  
 
201Por. J. Zieliñski, Szkaplerz �, dz. cyt., s. 9.  
202 Por. KK, dz. cyt., 65, s. 164. 
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4.1. Wzór i przewodnictwo Maryi  

na drodze �wiêto�ci. 

 

 Nabo¿eñstwo szkaplerzne, tak jak ka¿de inne maryjne nabo¿eñstwo 

aprobowane przez Ko�cióù, ma �cisùy zwi¹zek z na�ladowaniem Naj�wiêtszej 

Maryi Panny. To za� jak uwa¿a Ojciec Úwiêty Jan Paweù II, wi¹¿e siê  

z zgùêbianiem tajemnic Jej ¿ycia. Papie¿ dodaje, ¿e:  

�powinni�my przede wszystkim na�ladowaã postawê duchow¹ Maryi i Jej cnoty, 

podstawê chrze�cijañskiego ¿ycia�
203. 

 Przypatruj¹c siê Matce Chrystusa, widzimy, ¿e serce Jej byùo czyste, peùne 

pokory i miùo�ci. Od pocz¹tku byùa uni¿ona wobec Boga, a wyra¿aùo siê to  

w dobrowolnej zgodzie na to, by On uczyniù z Ni¹, co zechce
204. 

 Podczas sceny Zwiastowania zgodziùa siê na wybór Bo¿y, aby staã siê 

Matk¹ Syna Bo¿ego. Swoj¹ caùkowit¹ ulegùo�ã wobec zamierzeñ Bo¿ych 

wyraziùa w sùowach: �Oto ja sùu¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wedùug sùowa 

Twego� (£k, 1,38). 

 By zrozumieã pokorê Maryi wystarczy spojrzeã z jeszcze innej strony na 

moment Zwiastowania. Kiedy anioù przyniósù Jej polecenie od samego Boga  

i zwiastowaù, ¿e ma zostaã Matk¹ Bo¿¹, Maryja zauwa¿yùa przed sob¹ wprost 

przerastaj¹ce j¹ wydarzenia
205. Poniewa¿ byùa gùêboko przekonana, ¿e jest 

niczym przed Bogiem, nie potrzebowaùa ¿adnego sùowa na zapewnienie swej 

niegodno�ci. Wiedziaùa jednak, ¿e je�li Bogu spodobaùo siê j¹ wybraã, nie jest to 

jej zasùuga, ani jej dzieùo
206. 

Nie przypisywaùa sobie nic dobrego, ani te¿ cnoty komukolwiek z ludzi, lecz 

odnosiùa to wszystko do wùa�ciwego êródùa tj. do samego Boga. To gùêbokie 

                                                           
 
203Jan Paweù II, Homilie i przemówienia, 1978-1998, w: Jan Paweù II o Matce Bo¿ej 1978-1998, 
    oprac. zb. A. Szostka i M. Filipiaka, Warszawa 1998, s. 91.     
 
204Por. S.C. Napiórkowski, �Bùogosùawiã mnie bêd¹�, MC, Lublin 1990, s. 27.  
205 Por. Matka Odkupiciela w: KE, s. 38. 
206Por. Katechezy �, dz. cyt., s. 105.  
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przekonanie, ¿e Bóg sam jest sprawc¹ tych wielkich rzeczy  

w Niej, Maryja wyznaùa w swych �Magnificat�. Wùa�nie pokora kazaùa Jej 

mówiã o swej wielko�ci, wybraniu i wyniesieniu, aby uwielbiã Wszechmoc  

i Miùosierdzie Bo¿e. 

 Pozostaùa pokorn¹ do koñca swojego ziemskiego ¿ycia. Pomimo 

najwy¿szej godno�ci; Matki Bo¿ej, Jej caùe ¿ycie upùynêùo w ukryciu. Jej 

najwiêkszym i nieustannym d¹¿eniem � jak pisaù �w. Ludwik M. Griginion de 

Montfort � byùo ukrywaã siê przed sam¹ sob¹ i przed wszelkim stworzeniem,  

a byã znan¹ jedynie Bogu
207. Bóg uczyniù zado�ã Jej pro�bom, pozwoliù Jej wie�ã 

¿ycie proste i w bardzo niskim tanie. Jej zewnêtrzne postêpowanie niczym siê nie 

ró¿niùo od postêpowania innych, zwyczajnych niewiast. Nie zdziaùaùa w swym 

¿yciu ¿adnego gùo�nego cudu, chocia¿ miaùa do tego zdolno�ã. Pomimo, ¿e Bóg 

napeùniù J¹ swoj¹ m¹dro�ci¹, nie wypowiadaùa siê prawie wcale, tylko tyle ile 

byùo potrzeba, by daã poznaã Jezusa Chrystusa
208. 

 Patrz¹c dalej na ¿ycie Maryi, widzimy, ¿e jest ono �jednym ci¹gùym 

aktem miùo�ci�
209. Cnota ta wi¹¿e siê z okazywaniem pomocy bliêniemu. Maryja 

okazywaùa j¹ w ró¿ny sytuacjach swojego ziemskiego ¿ycia. Miaùa �serce tak 

lito�ciwe i czuùe dla ludzi, ¿e nie byùo czùowieka, który by tak smuciù siê ze 

swych wùasnych nieszczê�ã, jak Ona bolaùa nad bied¹ drugich� � zauwa¿a �w. 

Hieronim210. 

W chwili zwiastowania o�wiecona �wiatùem Bo¿ym poznaùa, ¿e gdy 

zgodzi siê zostaã Matk¹ Boga, tym samym przystanie na to, by �byã Matk¹ 

Ofiary, która kiedy� w katuszach zawi�nie na krzy¿u�
211. Widz¹c to, nie cofnêùa 

siê, gdy¿ zwyciê¿yùa Jej miùo�ã do ludu, który w nadziei oczekiwaù zbawienia. 

�Przyjêùa na siebie kielich goryczy, by innym daã u�miech rado�ci�
212. 

                                                           
207 Por. Úw. L.M. Grignionde Montfort, Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do 
     Naj�wiêtszej Maryi Panny, oprac. A. Boniecki, Warszawa 2000, s. 9. 
208 Tam¿e, s. 10. 
209 Por. Úw. Jan od Krzy¿a, Dzieùa, Kraków 1998, s. 55-57. 
210
Úw. A.H. de Liguiori, Wysùawianie Maryi, Kraków 2000, s. 91.  

211 Por. Encyklika Dives In misericordia w: EJP, s. 81. 
212 Bernard od Matki Bo¿ej, dz. cyt., s. 240. 
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Zaraz po zwiastowaniu po�pieszyùa z pomoc¹ do swej krewnej El¿biety. 

Dziêki miùo�ci Maryja zauwa¿yùa, ¿e jak dla ka¿dej matki rodz¹cej, tak dla 

El¿biety bêdzie to czas szczególnie trudny. Pozostaùa wiêc w jej domu, sùu¿¹c  

w cicho�ci jak poddana sùuga. 

Daùa tego dowód na godach w Kanie Galilejskiej. Tam, w czasie uczty, by 

dobrze widzieã i zapobiegaã potrzebom drugich, wmieszaùa siê  

w tùum. Kiedy wiêc zabrakùo wina, Jej kochaj¹ce serce wybùagaùo u Syna cud, 

gdy¿ nie mogùo znie�ã przykro�ci i zawstydzenia, jakie spadùo na 

nowo¿eñców
213. 

Niezwykùa miùo�ã Naj�wiêtszej Panny miaùa równie¿ swój wyraz, gdy  

w Betlejem nie byùo miejsca i Dzieci¹tko musiaùo urodziã siê w stajni, gdy 

musiaùa uciekaã przed zùo�ci¹ Heroda do dalekiego pogañskiego kraju, gdy 

widziaùa niewiarê kapùanów i uczonych w Pi�mie podczas publicznego nauczania 

Jezusa, a zwùaszcza podczas mêki i �mierci Syna. Wtedy wùa�nie, gdy ludzko�ã 

zadaùa Jej najwiêksze cierpienie i spowodowaùa �mierã Jej Syna, Maryja 

ukochaùa nas najwiêcej
214. Dlatego Jezus widz¹c Jej serce tak bardzo rozszerzone 

miùo�ci¹, uroczy�cie ogùosiù J¹ nasz¹ Matk¹. 

Warto�ã Maryi zauwa¿ymy, czytaj¹c pochwaùy Pisma �w. Odnoszone do 

Niej przez niektórych Ojców Ko�cioùa: �Oczarowaùa� me serce, siostro ma, 

oblubienico, oczarowaùa� me serce jednym spojrzeniem twych oczu. Miodem 

naj�wiêtszym ociekaj¹ wargi Twe, oblubienico. Miód i mleko pod Twoim 

jêzykiem, a zapach Twoich szat jak woñ Libanu (�). Kim¿e jest ta, która �wieci 

z wysoka jak zorza, piêkna jak ksiê¿yc, ja�niej¹ca jak sùoñce, groêne jak zbrojne 

zastêpy� (Pnp 4,9-11; 6,10). Mo¿na o Niej równie¿ powiedzieã, ¿e jest 

�przeczystym wypùywem chwaùy Wszechmocnego, odblaskiem wieczystej 

�wiatùo�ci, zwierciadùem bez skazy dziaùania Boga, dlatego nic ska¿onego do 

Niej nie przylgnie� (Mdr 7,25). 

                                                           
 
213Tam¿e, s. 242.  
214 Por. Tam¿e, s. 243. 
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Bóg uczyniù Maryjê piêkn¹ i czyst¹. Ofiaruj¹c Jej dar niepokalano�ci 

sprawiù, ¿e wszystkie Jej zmysùy, poruszenia i uczucia kierowaùy siê wyù¹cznie 

ku Niemu samemu i we wszystkich rzeczach dostrzegaùy tylko Jego. Za� Ona, 

lêkaj¹c siê wszystkiego, co mogùoby siê Bogu nie podobaã  

i przeciwstawiaã Jego zamiarom, wybraùa ¿ycie skupione i surowe;  

w mùodo�ci sùu¿yùa w murach �wi¹tyni, póêniej ¿yùa �ukryta�, nieznana w�ród 

ci¹gùej pracy i trudu w nazaretañskim domku�
215.  

 Matka Chrystusa, pomimo, ¿e tak wiele darów otrzymaùa, nie zachowaùa 

ich dla siebie i pragnie je rozdzielaã dzieciom Ko�cioùa. Po�wiêcaj¹c siê 

Naj�wiêtszej Maryi Pannie w szkaplerzu �w., stwarzamy naszej Matce okazjê do 

czynienia dobra swemu dziecku. Przyzwalamy ogarn¹ã siê Jej miùo�ci. Kiedy 

oddamy Jej swoje nieudolne poczynania w zdobywaniu doskonaùo�ci i poddamy 

je Jej dziaùaniu, wtedy Ona z czuùo�ci¹ matki wprowadzi nas w Jej tajniki
216. 

 

4.2. Wyrazy macierzyñskiej opieki Maryi w Ko�ciele. 

 

Matka Naj�wiêtsza bardziej my�li  o tym, aby przekazywaã nam dary 

Miùo�ci, ani¿eli my o ich otrzymywaniu
217, dlatego nie sposób okre�liã ile ùask  

w ci¹gu istnienia chrze�cijañstwa spùynêùo na czcicieli szkaplerza �w. Przez 

ro¿ne wydarzenia Matka Bo¿a potwierdza, ¿e Szkaplerz naprawdê jest znakiem 

Jej opieki  i mo¿na spodziewaã siê Jej orêdownictwa, nawet w postaci cudów. 

Przykùadem mo¿e byã kilka wybranych  poni¿ej �wiadectw. 

 

Oto �wiadectwa spontanicznych wypowiedzi uczestników z ostatnich spotkañ  

w Sanktuarium Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Czernej 

 £aski otrzymane od Boga za przyczyn¹ Maryi pobudzaj¹ do wiêkszej 

wierno�ci. S¹ nimi: zgoda na cierpienia od chwili przyjêcia szkaplerza; 

                                                           
215 Por. Brat Efraim, Oto Matka twoja, Kraków 1997, s. 73. 
216 Por. G. Jacguier, Tajemnica ¿ycia w Maryi, Kraków 1996, s. 61. 
217 Por. Úw. A. M. de Liguori, dz. cyt., s. 173. 
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zdanie siê na wolê Boga; dar modlitwy po przyjêciu szkaplerza; z pomoc¹ 

Matki Bo¿ej ùatwiej znosi siê trudy; nosz¹c szkaplerz czujê, ¿e intencje s¹ 

bardziej wysùuchane; po przyjêciu szkaplerza bardziej sùu¿ê bliênim, przez 

wzgl¹d na Boga; wiêksza kontrola nad sob¹, by nie popeùniã grzechu; 

wiêksze zrozumienie ùask pùyn¹cych ze szkaplerza. 

 

 �W 1998 r. przyjêùam Szkaplerz na Karmelu w Przemy�li. Zachêciùo mnie 

do tego �wiadectwo kapùana, który mówiù o wùasnym do�wiadczeniu 

miùo�ci i opieki Maryi. Ja wychowaùam siê bez miùo�ci - wspomina pewna 

mùoda mê¿atka - nie byùo miùo�ci 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 miùo�ci¹, 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. Cala byùam napeùniona 

niezwykùym ciepùem i pokojem. To uczucie byùo mi dot¹d nieznane, bo od 

wieli lat cierpiaùam na nerwicê i zwi¹zan¹ z ni¹ bezsenno�ã. 

          Maryja, która mnie wtedy mocno otuliùa swoj¹ miùo�ci¹, powoli te¿ zaczêùa 

porz¹dkowaã moje sprawy i uzdrawiaã mnie. Niedùugo potem, podczas 

rekolekcji na Kalwarii, do�wiadczyùam przebaczenia mojemu zmarùemu 

ojcu. Wraz z gor¹cymi ùzami otworzyùo siê moje serce na niego i wypùyn¹ù 

caùy mój ¿al za brak miùo�ci, który nosiùam w sobie przez tyle lat. Pó¿niej, 

na kolejnej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego, nast¹piùo podobne 

uzdrowienie wspomnieñ i uczuã do mojej mamy. Ogarniêta Bo¿¹ miùo�ci¹ 

i wyzwolona od ¿ali, bóli i nienawi�ci rozpùakaùam siê ze szczê�cia. Caùy 

�wiat zaczêùam spostrzegaã inaczej, w innych kolorach. Zaczêùam te¿ 

dawaã mojej rodzinie ciepùo, którego sama do�wiadczyùam." 
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           O swoim apostolstwie i o jego owocach daje piêkne �wiadectw 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 miùo�ã. 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 wùa�nie 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 zachêciù go te¿ do niej. 

          W tym dniu sprawa zostaùa umorzona. Ýona po prostu zmieniù zdanie! 

Odmówiùa zeznañ, z niewiadomych powodów i pozew wycofaùa. Nazajutrz 

przyszedù mi podziêkowaã jednak jego problem ni byù jeszcze caùkiem 

rozwi¹zany, a byùo nim pijañstwo. Zaproponowaùam mu rekolekcje 

Diakoni Wyzwolenia Czùowieka i zaprowadziùam go na nie, poniewa¿ 

miaùam tam znajomych ksiê¿y. Podczas tych rekolekcji podpisaù caùkowit¹ 

abstynencjê. Teraz jest juk caùkiem innym czùowiekiem, a jego maù¿eñstwo 

zostaùo uratowane. Ludzie, którzy znali problemy tego maù¿eñstwa, teraz 

widz¹c je jak zgodn¹ parê mówi¹ - «To¿ to jest po prostu cud!» I tak jest 

na prawdê." Jak wiele mo¿e uczyniã Maryja przez nas  

i przez Szkapie �w., je�li Jej zaufamy 

 

 Podczas ostatniego dnia rekolekcji dla mùodzie¿y kapùan mówiù o 

tym, ¿e ka¿dy potrzebuje ciepùa, czuùo�ci i ¿yczliwo�ci, szczególnie od 

Boga. Nie ma nic gorszego ni¿ �wiadomo�ã, ¿e Bóg ciê odrzuca. Mówiù 

o tym, ie przyjêcie Szkaplerza jest przyjêciem Maryi do siebie jako Mat-
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ki. Dowodem miùo�ci Boga do Ciebie jest to, ¿e sam Jezus ust¹più miej-

sca na rêku Maryi, gdy¿ chce aby� i ty miaù Matkê. Tak¹ Matkê! 

Dwóch chùopców z grupy satanistycznej. Po nawróceniu oddali swoje 

¿ycie Jezusowi. Klêknêli, aby oddaã swoje ¿ycie Maryi. Kiedy kapùan poùo¿yù 

Szkaplerz na ich gùowie i modliù siê - pùakali. Potem jeden z nich wyznaù wobec 

wszystkich: 

Ja matki nie znam. Nie wiem, co to znaczy mieã matkê, bo moja porzuciùa 

mnie, gdy miaùem tydzieñ. Wychowaùem siê z ojcem, który mnie biù i na mnie 

krzyczaù. Uciekùem od niego. Nienawidziùem wszystkich i wszystkiego, a zwùaszcza 

Boga. A¿ do dzisiaj. Po raz pierwszy w ¿yciu poczuùem, ¿e nie jestem sam, ¿e mam 

Matkê. Jak ksi¹dz poùo¿yù mi Szkaplerz na gùowie, to poczuùem siê jak maùe 

dziecko, które matka tuli do siebie. Maùo znam Maryjê, ale dobrze jest czuã, ¿e kto� 

mnie kocha i komu� zale¿y na mnie. 

 

 Przywdziewaj¹c Szkaplerz nie miaùam �wiadomo�ci, jakie dary, opiekê 

otrzymaùam. Mo¿e bardziej traktowaùam noszenie go jako ochronê, co�  

w rodzaju talizmanu. W swoim ¿yciu, a szczególnie odk¹d noszê szkaplerz, 

odczuwam opiekê Matki Bo¿ej. Wiem, ¿e to Maryja chroni mnie przed 

upadkiem w grzech. Osobi�cie jednak jeszcze nie mam szczególnego 

nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej. Bêd¹c na spotkaniu 8.07. w Czernej wiêcej 

dowiedziaùam siê o tym miejscu i o szkaplerzu. Dopiero teraz doszùo do 

mego serca jak wielk¹ ùaskê i pomoc otrzymujê od Maryi ka¿dego dnia.  

To przecie¿ Ona pragnie mnie okryã swoj¹ miùo�ci¹, tylko, ¿e ja 

powinnam siê otworzyã na Jej matczyn¹ miùo�ã. 

 Grzegorz: szkaplerz chroni mnie przed grzechem, nosz¹c go czujê siê 

bezpiecznie, po prostu lepiej i bezpieczniej mi siê ¿yje. Szkaplerz zostaù mi 

naùo¿ony w 1998r. 

 Wiesùaw: �wiadectwo ochrony i pomocy Maryi w chwili zamiaru 

popeùnienia grzechu lub pokusy. Wzywaã w duchu: "Maryjo, Królowo 



Pobrano ze strony szkaplerz.pl 97

Szkaplerza �wiêtego, osùoñ mnie pùaszczem Twojej Opieki". W moim 

przypadku pomogùo i ochota popeùniania grzechu znikùa natychmias, za co 

serdecznie Maryi dziêkujê  

i adorujê �piewem 

 

 Szkaplerz noszê od 10 lat. Pomaga mi ¿yã w ùasce u�wiêcaj¹cej, unikaniu 

grzechów, broni mnie w niebezpieczeñstwie. Sùu¿ê gorliwiej Panu Bogu 

przez codzienn¹ Eucharystiê. Szkaplerz jest dla mnie najdro¿szy, noszê go 

ci¹gle, dziêki niemu czujê bezustann¹ opiekê Matki Naj�wiêtszej, jest Ona 

najlepsz¹ z matek, Ona prowadzi mnie do Jezusa. 

 Mam wielk¹ ufno�ã w pomoc i opiekê Matki Bo¿ej Szkaplerznej, która 

osùania mnie i broni w ró¿nych niebezpieczeñstwach ¿yciowych. Dlatego 

odczuwam potrzebê dzielenia siê dobrem szkaplerza z innymi. Najpierw 

propagowaùam i doprowadziùam do przyjêcia szkaplerza mego mê¿a i inne 

osoby z rodziny. Póêniej nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej propagowaùam  

w grupie modlitewnej Miùosierdzia Bo¿ego. Nastêpnie w czasie spotkañ 

modlitewno - ewangelizacyjnych, które prowadzê z chorymi w Domu 

Pomocy Spoùecznej mówiùam o Matce Bo¿ej Szkaplerznej i propagowaùam 

szkaplerz. Wiele osób wst¹piùo do bractwa szkaplerznego w Toruniu. 

Chwaùa Maryi, która jest pocieszycielk¹ i opiekunk¹ tych chorych  

i umieraj¹cych, odrzuconych przez najbli¿szych. 

 W pracy pielêgniarki w szpitalu kierowanie my�li do Maryi 

Do�wiadczenie pogodnej �mierci widocznej u tych, którzy nosili szkaplerz. 

  Szkaplerz �w. jest dla mnie "sukienk¹ Matki Bo¿ej". Úwiadomo�ã tego 

pomaga mi w wypeùnianiu zadañ i praktyk religijnych. Ju¿ wielokrotnie 

do�wiadczaùam ùask, jakimi mnie obdarzyùa moja Naj�wiêtsza Pani. 

Ka¿da z nich jest dla mnie �wiadectwem opieki Matki Bo¿ej i Jej 

wstawiennictwa. Najnowszym do�wiadczeniem jest to sprzed kilku dni, 
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gdy mój mùodszy i chory brat wybiegù na jezdniê, gdzie nie ma �wiateù,  

a pojazdy jad¹ z du¿¹ prêdko�ci¹. To, ¿e jemu nic siê nie staùo, ani mnie, 

gdy rzuciùam siê w po�cig za nim, mogê zawdziêczaã Mojej Mamie 

Szkaplerznej, gdy¿ mam �wiadomo�ã, ¿e Ona mnie nie opuszcza ani na 

chwilê. Pierwsz¹ reakcj¹ po przebiegniêciu drogi i zùapaniu brata byùo 

uchwycenie �w. szkaplerza. Ta reakcja u�wiadomiùa mnie, ¿e Ona byùa ze 

mn¹. Za to chwaùa Panu. 

 Jan: uszedù z ¿yciem przed wystrzaùem �ruby pod ci�nieniem; nie ucierpiaù 

równie¿ w wypadku, w którym spadù z wysoko�ci 5m. 

 Celina: uwolnienie od naùogu nikotynowego, szczê�liwe rozwi¹zanie. 

Pomoc Matki Bo¿ej w komplikacjach ci¹¿owych. Uzdrowienie dziecka  

i mamy. Uzdrowienie z raka skóry. Polepszenie samopoczucia, po 

zawierzeniu Maryi ulga w cierpieniu. 

 Otylia: ùaska przywrócenia zdrowia w obliczu niewielkich rokowañ 

lekarzy na ¿ycie. Pro�by zawsze s¹ wysùuchane. Matka Bo¿a darzy 

zwyciêstwem nad naùogami, natychmiast uwalnia od palenia tytoniu. 

 Ewa: szkaplerz jako rêce Maryi, która trzyma mnie w objêciach; gdy 

zdejmujê caùujê tak jak rêce Matki. Szkaplerz zobowi¹zuje do czysto�ci, 

¿ycia w ùasce u�wiêcaj¹cej. Maryja prowadzi do prze¿ycia spowiedzi jako 

obmycia z Krwi Przenaj�wiêtszej Jezusa. "Ju¿ od dzieciñstwa czujê 

powoùanie do Karmelu, Matka mnie prowadzi, pogùêbia i odnawia przy 

wierze, szkaplerz zobowi¹zuje mnie do walki z grzechem, zdjêcie 

szkaplerza powoduje odczucie potrzeby szybkiego naùo¿enia 

 

Wymienione �wiadectwa  potwierdzaj¹ warto�ã nabo¿eñstwa szkaplerznego. 

Szata Maryi niejednokrotnie ochroniùa przed niebezpieczeñstwami  moralnymi  
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i materialnymi ,wiele osób doprowadziùa do nawrócenia i staùa siê  �rodkiem  ich  

u�wiêcenia.  

 

ZAKOÑCZENIE 

 

 W skarbcu Ko�cioùa istnieje jeden prosty, ale jak¿e nieoceniony dar. Jest 

nim dar szkaplerza �wiêtego zwany szat¹ Maryi, któr¹ Ona rozdaje swoim 

dzieciom jako znak zbawienia, jako obronê przeciw wrogom, gwarancjê 

ochrony. Fakt ten wskazuje na wielk¹ troskê i dobroã naszej Matki. 

 Ko�cióù nakazuje nam nosiã szkaplerz �wiêty zawsze i wszêdzie, 

poniewa¿ zawsze i wszêdzie powinni�my siê ukazywaã jako dzieci Maryi, 

wspominaã o Niej i do Niej siê zwracaã; nigdy nie opuszczaã drogi zbawienia,  

w któr¹ zaanga¿owali�my siê przez dzieciêce przyrzeczenie. 

Nakùadaj¹c ten maùy habit pobo¿no�ci szkaplerznej, przyjmujemy Maryjê do 

swojego ¿ycia jako nasz¹ Pani¹, Mistrzyniê oraz Matkê. Gest ten jest równie¿ 

znakiem uznania wùasnej sùabo�ci, zwróceniem siê o pomoc do Naj�wiêtszej 

Maryi Panny, którego owocem jest do�wiadczenie Jej miùosnego oddziaùywania 

na caùoksztaùt naszego ¿ycia. 

 Z pomoc¹ Maryi czùowiek przyodziewa siê w cnoty: wiary, miùo�ci, 

pokory i czysto�ci, które stan¹ siê radosnym owocem jego ¿ycia, a których Ona 

byùa Mistrzyni¹. Zaczyna siê przyoblekaã w nowego czùowieka. Rodzi siê, aby 

wzrastaã, poniewa¿ Nabo¿eñstwo szkaplerzne nie jest pobo¿no�ci¹ ze zni¿k¹ do 

nieba. Jest ono wezwaniem do dawania siebie i zanim szkaplerz bêdzie szat¹ 

zbawienia, musi byã szat¹ prawo�ci. Je¿eli Bóg jest przyjacielem i daje 

przykazania, to jest tak¿e przyjacielem, który zaprasza szlachetne serca do 

kroczenia drog¹ �wiêto�ci. Daj¹c czùowiekowi dary, przekraczaj¹ce wymagania 

jego natury, czeka aby i on przekroczyù wymagania przykazañ. 

Jednym sùowem poci¹ga nas do oddania Chrystusowi serca na schronienie, by 

dzieñ po dniu mógù w nas wzrastaã czyni¹c nas �wiadkami Swego dziaùania. 
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 Szkaplerz, poprzez który czùowiek zostaù wcielony do Karmelu uczula na 

d¹¿enie do �wiêto�ci przez przystêpowanie do sakramentów, na�ladowanie 

Naj�wiêtszej Maryi Panny oraz modlitwê. Kto przyjmie ten znak stara siê byã 

oddanym dzieckiem Maryi, aby staã siê ja �w. Jan umiùowanym uczniem Jezusa, 

caùkowicie po�wiêconym na sùu¿bê Bogu i braci. 

 Oddanie to w peùnym tego sùowa znaczeniu jest sùu¿b¹ i najowocniejszym 

apostolatem, poniewa¿ ùaski wyproszone przez modlitwê i ofiarê nawracaj¹ 

serca, u�wiêcaj¹ duszê. 

Nosz¹cy �wiêt¹ szatê pamiêta, ¿e ùaska ostatecznej wytrwaùo�ci jest darem 

Bo¿ym, wyproszonym przez staù¹ modlitwê, dlatego z ufno�ci¹ dziecka prosi 

Maryjê o Jej nieustann¹ pomoc w  wytrwaniu do koñca. Przez to ma pewno�ã, ¿e 

Maryja nie mo¿e pozostaã obojêtna na los i zbawienie swych wybranych dzieci, 

a szczególnie w tej ostatniej godzinie od której zale¿y wieczno�ã. 

 Poniewa¿ ¿yjemy w �wiecie zdominowanym przez reklamy i dobra 

doczesne, nietrudno spostrzec, ¿e w�ród takiej mentalno�ci ùatwo czùowiekowi 

zgubiã wùa�ciwy cel swojego istnienia, ¿ycia. 

Tym, którzy go jeszcze nie stracili, nie ùatwo walczyã o osobista wierno�ã Bogu, 

zwùaszcza je�li walcz¹ o dobro sami. Wùa�nie dlatego warto poszukaã ratunku  

u Matki Ko�cioùa, gdy¿ Ona nikogo nigdy nie zawiodùa. Warto wyj¹ã dùoñ  

i poprosiã Maryjê o Jej dar, szkaplerz �wiêty, by odt¹d kroczyã ku Bogu  

w �wiadomo�ci Jej szczególnej pomocnej obecno�ci.   
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