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l. Nabo¿eñstwo do Maryi w Karmelu, zwi¹zane z histori¹ i z 

warto�ciami duchowymi Zakonu Braci Bùogosùawionej Dziewicy 

Maryi z Góry Karmel, wyra¿a siê przez Szkaplerz. Dlatego ten, kto 

go przyjmuje, staje siê czùonkiem Rodziny Zakonu i zobowi¹zuje siê 

do ¿ycia jego duchowo�ci¹ z uwzglêdnieniem charakteru swojego 
stanu ¿ycia. 

 

I.  RYS  HISTORYCZNY 

 

Maryjny ideaù ¿ycia ewangelicznego 

 
2. Zakon Braci Bùogosùawionej Dziewicy powstaù w XII w. 

na Górze Karmel, w Ziemi Úwiêtej. Grupa mnichów, pochodz¹cych 

z Zachodu, zamieszkaùa tu, aby ¿yã na�ladowaniem Chrystusa w 

Jego ziemi. Patriarcha Jerozolimy Albert, speùniaj¹c ich pro�bê, 

nadaù im jako normê ¿ycia reguùê zalecaj¹c¹ miêdzy innymi, aby 

po�rodku cel zostaùa zbudowana kaplica, w której gromadziliby siê 

na Eucharystiê2. Mnisi po�wiêcili kaplicê Maryi, pragn¹c zwi¹zaã siê 

z Ni¹ w szczególny sposób. Dziêki temu zostali uznani -najpierw 
przez wiernych, a potem oficjalnie przez Ko�cióù - za "Braci 
Bùogosùawionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel". 
                                                 
1 w: OBRZÆD bùogosùawieñstwa i naùo¿enia Szkaplerza Naj�wiêtszej Maryi 

Panny z Góry Karmel, wydanie trzecie poprawione i uzupeùnione, KURIA 

KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH Kraków 2010, 

Redaktor wydania III o. Wiesùaw K. Kiwior, OCD, Opracowanie techniczne 

wydania III, o. Jerzy Nawojowski, OCD, wydanie III uzupeùnione opracowaù o. Jan 

Ewangelista Krawczyk OCD, Imprimi potest dla niniejszego wydania Prowincjaù 

krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Andrzej Ruszaùa OCD, Kraków 11 

luty 2010, Nr 32/2010 
 
2 Reguùa, 10. 



Ewangeliczna droga, czyli chrze�cijañska forma ¿ycia 

karmelitów, zawiera w sobie gùêboki rys maryjny. Maryja bowiem: 
- uwielbia Pana i raduje siê z Jego wspaniaùej miùo�ci  

miùosiernej (por. £k l,46), 
- sùucha i rozwa¿a w swoim sercu wszystkie sprawy Jezusa  

(por. £k 2, 19.51), 
- uto¿samia siê ze swoim ludem, a szczególnie z najbardziej 

potrzebuj¹cymi, z ubogimi duchowo i materialnie, z 
zepchniêtymi na margines ¿ycia ( £k l, 39; J 2, 3), 

- trwa w modlitwie i jest otwarta na Ducha Úwiêtego, który 

daje moc do wszelkiego rodzaju posùugiwania apostolskiego 
(por. Dz 1, 14; 2, 1-4). 

 
 

 W Rodzinie Karmelu 

 
3. Ju¿ od dawna wierni �wieccy poci¹gniêci takim ideaùem 

¿ycia i jego znamienitymi cechami, prosili o mo¿liwo�ã ¿ycia nim. 

Ich szczególna sytuacja w rodzinie i w spoùeczno�ci doczesnej nie 

stanowiùa przeszkody, aby mieli swój udziaù w Rodzinie Karmelu. 
Zewnêtrznym znakiem dopuszczenia do tej Rodziny byù habit 

karmelitañski, albo jego czê�ã. Pocz¹tkowo w sposób szczególny 

u¿ywano pùaszcza, ale bardzo szybko i to na trwaùe, znakiem habitu 

staù siê Szkaplerz. 
Szkaplerz karmelitañski, albo szata (u¿ywa siê jeszcze wiele 

innych nazw w zale¿no�ci od miejsca), jest jedn¹ z najbardziej 
ulubionych form pobo¿no�ci wiernych. Wielki rozwój nabo¿eñstwa 

szkaplerznego nale¿y wi¹zaã z przekazan¹ nam przez tradycjê wizj¹ 

Maryi, o której wzmianki znajduj¹ siê w dokumentach przynajmniej 

od koñca XIV w. 

4. W trudnym dla Zakonu okresie zanoszono modlitwy z 
pro�b¹ o peùne jego uznanie i okre�lenie jego miejsca w Ko�ciele. 

Maryja, Patronka Karmelu, odpowiedziaùa na te bùagania ukazuj¹c 

siê angielskiemu karmelicie �w. Szymonowi Stock. Trzymaùa Ona w 

dùoni Szkaplerz i zapewniùa �w. Przeùo¿onego Generalnego, mówi¹c: 



"To jest przywilej dla ciebie i dla twoich wspóùbraci; ka¿dy, kto 

bêdzie umieraù w tym Szkaplerzu, zostanie zbawiony"
3. 

Póêniej zaczêto pobo¿nie wierzyã, ¿e Dziewica szybko, bo w 

pierwsz¹ sobotê po �mierci, uwalnia z czy�ãca karmelitów i 

nale¿¹cych do Rodziny karmelitañskiej, je�li za ¿ycia zachowywali 
czysto�ã wedùug stanu, odmawiali modlitwy i nosili habit Karmelu. 

Chodzi tu o tzw. "przywilej sobotni"4. 
 Wierni szybko zrozumieli, ¿e przywdzianie habitu oznacza 

wej�cie do Rodziny Zakonu i Maryi. Odpowiadaj¹c na miùo�ã 

Dziewicy s¹ pewni Jej opieki w ró¿nych trudach ¿ycia i w momencie 

�mierci, ufaj¹ równie¿, ¿e i po �mierci wstawi siê za nimi Ta, która z 

matczyn¹ miùo�ci¹ troszczy siê o braci swojego Syna, "póki nie 

zostan¹ doprowadzeni do szczê�liwej ojczyzny"5. 
W ostatnim czasie, dziêki gùêbszemu poznaniu naszej 

tradycji, bêd¹cemu owocem badañ i procesu odnowy w caùym 

Ko�ciele, zmieniùo siê nastawienie do pobo¿no�ci ludowej, w tym 

tak¿e i do nabo¿eñstwa szkaplerznego
6. 

5. Pobo¿no�ã maryjna wyra¿aj¹ca siê przez Szkaplerz, dziêki 

swej historii i ewolucji, dotyczy dzi� wielu �rodowisk, które w 

ró¿nym stopniu uto¿samiaj¹ siê z Rodzin¹ karmelitañsk¹ i do niej 

przynale¿¹. Obejmuj¹ one: 
a) zakonników i zakonnice, 
b) Úwiecki Zakon (zwany niegdy� Trzecim Zakonem), 
c) czùonków Bractwa Szkaplerznego, 
d) wszystkie osoby, które przyjêùy Szkaplerz i ¿yj¹ jego 

duchowo�ci¹ w ró¿nych formach zrzeszania siê, 
e) wszystkich, którzy przyj¹wszy Szkaplerz, ¿yj¹ jego 

duchowo�ci¹, ale bez ¿adnej formy zrzeszania siê
7. 

                                                 
3 B. Xiberta, De visione S. Simonis Stock, Roma 1950, 311. 
4 L. Saggi, La "Bolla sabatina". Ambiente, testo, tempo, Roma 1967. 
5 Lumen gentium, 62. 
6 Lumen gentium, 67; Ewangelii nuntiandi, 48. 
7 Mo¿na odwoùaã siê do dokumentu Szkaplerz Karmelu, znak wiary i 

zaanga¿owania chrze�cijañskiego (grudzieñ 1994), zawieraj¹cego krótk¹ 

katechezê. 



Wszyscy zobowi¹zani s¹ do gorliwego ¿ycia maryjno�ci¹ 

charakterystyczn¹ dla karmelitañskiej duchowo�ci, ka¿dy jednak w 

sposób odpowiadaj¹cy wiêzi ù¹cz¹cej go z wy¿ej wymienion¹ 

"Rodzin¹ Maryi"
8. 

II.  NATURA  I  CHARAKTER 

6. "Szkaplerz w swej istocie jest habitem. Kto go otrzymuje, 
zostaje na mocy jego przyjêcia zwi¹zany mniej lub bardziej �ci�le z 

Zakonem karmelitañskim"
9. Szkaplerz (albo szata) jest 

miniaturowym habitem Zakonu, który, aby ¿yã "w na�ladowaniu 

Jezusa Chrystusa"10, obraù drogê prze¿ywania duchowej za¿yùo�ci
11 z 

Maryj¹ jako Siostr¹, Matk¹ i wzorem. 

 7. Przyù¹czenie do Rodziny karmelitañskiej i za¿yùo�ã z 

Maryj¹ nabieraj¹ w sposób zasadniczy charakteru wspólnotowego i 
eklezjalnego, poniewa¿ Maryja "pomaga swoim dzieciom, 
gdziekolwiek by byùy i w jakikolwiek sposób by ¿yùy, znaleêã w 

Chrystusie drogê do domu Ojca"
12. Dziêki temu Szkaplerz jest 

maùym "znakiem" wielkiego ideaùu Karmelu: za¿yùo�ci z Bogiem i 

przyjaêni miêdzy uczniami. 

                                                 
8 W ka¿dym razie nie zamyka siê tej mo¿liwo�ci przed tymi, którzy widz¹ w niej 

znak nadziei i opieki Maryi w ¿yciu chrze�cijañskim i w d¹¿eniu do zbawienia 

wiecznego. Henricus M. Esteve, De Valore Spirituali Devotionis Sacri Scapularis, 
Roma 1953, 229. 

9 Pio XII, Notre premier souhait, 6.08.1950, Discorsi e radiomessaggi, 12 (1950), 
168; por. tak¿e: Pio XII, La lettera Neminem profecto latet... 
10 Reguùa, Prolog. 
11 "Consuetudo vitae". 
12 Redemptoris Mater, 47; Paweù VI pisze o Szkaplerzu w li�cie do Kardynaùa 

Legata na Kongres Mariologiczno-Maryjny w San Domingo w 1965. 



Symbolika biblijna 

8. Ju¿ w Starym Testamencie ubiór, a szczególnie pùaszcz, 

byù symbolem Bo¿ych dobrodziejstw, opieki Opatrzno�ci oraz mocy 

udzielonej czùowiekowi posùanemu przez Boga. 
Specjalna szata Józefa byùa symbolem miùo�ci jego ojca do 

niego (Rdz 37, 3); pùaszcz darowany przez Jonatana Dawidowi byù 
symbolem przyjaêni (l Sm 18, 4). U Izajasza czytamy: "Ogromnie 

weselê siê w Panu, dusza moja raduje siê w moim Bogu, gdy¿ odziaù 

mnie szatami zbawienia i okryù pùaszczem sprawiedliwo�ci" (61, 10). 

Kiedy za� Eliasz zostaù wziêty do nieba, wówczas zrzuciù swój 

pùaszcz Elizeuszowi i w ten sposób duch mistrza przeszedù na ucznia 

(por. 2 Krl 2, 14). 
 
9. W Nowym Testamencie nawet frêdzle pùaszcza Jezusa 

dotkniête z wiar¹, przekazuj¹ dobroczynn¹ moc (Mk 5, 25). Úw. 

Paweù wielokrotnie przedstawia ¿ycie w Chrystusie jako 

przyoblekanie siê w Niego (Rz 13, 14; Ga 3, 27); przyoblekanie siê 

w uczucia Jezusa, tzn. ¿ycie chrze�cijanina ùask¹ dzieciêctwa Bo¿ego 

zostaje opisane przez odwoùanie siê do obrazu szat. Tak¿e habit 

zakonny, którego Szkaplerz jest czê�ci¹ i symbolem, w sposób 

szczególny oznacza na�ladowanie Chrystusa. 
 
 

 W Trójcy Úwiêtej z Chrystusem 

10. Maryja, bùogosùawiona miêdzy niewiastami, jest 

arcydzieùem Trójcy Úwiêtej, która J¹ do Siebie przyù¹czyùa, 

doprowadzaj¹c do peùnej realizacji Jej kobieco�ã jako ikonê Swojej 
czuùo�ci i Swojej zbawczej woli

13. Dziewica Maryja jest T¹, w której 

"wszystko odnosi siê  do Chrystusa i od Niego zale¿y: mianowicie ze 

wzglêdu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybraù J¹ na Matkê pod 

ka¿dym wzglêdem �wiêt¹, a Duch Úwiêty przyozdobiù darami, jakich 

nikomu innemu nie udzieliù"14. Maryja jest dla caùego Ko�cioùa 

                                                 
13 A. Bostius, De patronatu..., nr 1529; por. Nr 1574. 
14 Marialis cultus, 25. 



przykùadem takiego "uwielbienia chwaùy Trójcy Przenaj�wiêtszej", 

do jakiego wszyscy jeste�my powoùani. 

11. Szkaplerz jest symbolem oraz dzieciêcym i wdziêcznym 

uznaniem tej misji, któr¹ Trójca Úwiêta zechciaùa powierzyã Maryi w 

historii zbawienia bêd¹cej "tajemnic¹ miùosierdzia" (l Tm 3, 16). W 
usta Maryi zostaùy wùo¿one te oto sùowa: "Przynoszê ci Szkaplerz 

jako rêkojmiê mojej opieki i miùo�ci, jako znak tajemnicy, która ma 

siê w tobie dokonaã. Przychodzê dopeùniã w tobie »przyobleczenia w 

Jezusa Chrystusa« (Ga 3, 27) w gùêbi otchùani z Ojcem i Duchem 

miùo�ci, aby� byùa »zakorzeniona w Tym« (Kol 2, 7), który jest 

królewsk¹ «drog¹»"
15. 

 

 Pielgrzymowanie Ko�cioùa 

12. W pielgrzymce Ko�cioùa poprzez przestrzeñ i czas, a 

bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna 
jako Ta, która uwierzyùa ( £k l, 45), jako Ta, która szùa naprzód w 

pielgrzymce wiary, uczestnicz¹c, jak ¿adne inne stworzenie, w 

tajemnicy Chrystusa16. 
13. Ko�cióù w swojej pielgrzymce wiary znajduje w Niej 

najlepszy dla siebie wzór. "Przykùad bùogosùawionej Dziewicy (...) 

prowadzi wiernych do upodobnienia siê do Matki, aby mogli lepiej 
upodobniã siê do Syna. Wprowadza ich równie¿ w celebrowanie 

misterium Chrystusa z tymi samymi uczuciami i postawami, z 
którymi byùa przy swoim Synu w tajemnicy Jego narodzenia i 
objawienia, �mierci i zmartwychwstania. Pobudza ich tak¿e do tego, 

aby zachowywali troskliwie sùowo Bo¿e i rozwa¿ali je z miùo�ci¹; 

aby z rado�ci¹ wychwalali Boga i skùadali Mu dziêki; aby sùu¿yli 

wiernie Bogu i bliênim i wielkodusznie ofiarowali za nich nawet 

swoje ¿ycie; aby modlili siê wytrwale i bùagali Go z ufno�ci¹; aby 

byli miùosierni i pokorni; aby zachowywali prawo Pana i speùniali 

                                                 
15 Bù. El¿bieta od Trójcy �w.. Bilet do m. Germany, 24.09.1906. 
16 Por. Lumen gentium, 65; Redemptoris Mater, 25. 



Jego wolê; aby miùowali Boga we wszystkim i ponad wszystko; aby 
czuwali w oczekiwaniu na Pana, który nadchodzi"17. 

14. Karmel pod¹¿aù t¹ drog¹ i proponowaù swoim czùonkom 

upodobnienie siê do Maryi, aby mogli oni za Jej przykùadem trwaã w 

nieustannej za¿yùo�ci z Bogiem. W tym wstêpowaniu na Górê 

Karmel wyró¿nia siê trzy stopnie: na�ladowanie, zjednoczenie i 
upodobnienie do Maryi18. 

III.  ÝYWE  ZAANGAÝOWANIE 

15. Na�ladowanie Chrystusa i Maryi, tak jak jest pojmowane i 
prze¿ywane zgodnie z charyzmatem Zakonu, staje siê w Rodzinie 

Karmelu rzeczywisto�ci¹, do której wierni d¹¿¹. Mog¹ w tym liczyã 

na pomoc i wsparcie wszystkich braci i sióstr zjednoczonych z nimi 

przez ten sam ideaù. 
 Czùonkowie Rodziny karmelitañskiej ¿yj¹ swoimi 

zobowi¹zaniami w wielorakich formach: "na pustyni", w ¿yciu 

braterskim, w apostolstwie, na drogach tego �wiata, pracuj¹c 

wszêdzie z Maryj¹ na rzecz królestwa Chrystusa. 
16. Formy instytucjonalne, zaùo¿one i uznane przez Zakon, 

przyczyniaj¹ siê do uwydatnienia wspólnotowego charakteru tej 
Rodziny, której czùonkowie, pobudzani przez Ducha Úwiêtego, 

pragn¹ - w zjednoczeniu z Maryj¹ - skierowaã caùe ¿ycie �wiata ku 

chwale Boga. 
Dlatego uczestnictwo w Rodzinie Zakonu Braci Bosych 

Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel i przyjêcie Szkaplerza jako 
znaku tej przynale¿no�ci, daj¹ wiernym sposobno�ã do ¿ycia 

chrze�cijañskiego, odznaczaj¹cego siê specyficznymi cechami: 
 
a) ¿yã jako "bracia" lub "siostry" Maryi w jedno�ci z 

Karmelem, zgùêbiaj¹c jego duchowo�ã, ¿yj¹c jego ideaùem i histori¹, 

modl¹c siê i wspóùpracuj¹c z nim, aby przez wierno�ã wùasnemu 

                                                 
17 Wprowadzenie do Mszy o NMP, CEI, n. 17. 
18 Por. Bù. Tytus Brandsma, Appunti storici di mistica carmelitana. La Bellezza del 

Carmelo, 44 - 47. Tercjarka Maria Petijt osi¹gnêùa z Maryj¹ szczyty do�wiadczenia 

mistycznego. 



powoùaniu i charyzmatowi ukazywaã �wiatu Maryjê, która 

wszystkich obdarza Jezusem; 
 

b) dawaã Maryi coraz wiêcej miejsca w swoim ¿yciu, staraj¹c 

siê we wùasnym �rodowisku dochowaã wierno�ci Chrystusowi 
zgodnie z duchem Maryi: 

- w wierze, która staje siê spojrzeniem i modlitw¹, 
przyjêciem i dialogiem z Bogiem, 
- w nadziei, która staje siê dyspozycyjno�ci¹ wobec 

Wszystkiego, tzn. wobec Boga, 
- w miùo�ci, która oddaje siê woli Pana, aby byã 

prawdziwym darem dla bliênich, a szczególnie dla 

najmniejszych i pokornych; 
 
c) na�ladowaã "Dziewicê modl¹c¹ siê", która "zachowywaùa 

wszystkie te sprawy i rozwa¿aùa je w swoim sercu" (por. £k 2, 19. 

51), przeznaczaj¹c jaki� czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie, 
rozwa¿aj¹c tajemnice zbawienia, uczestnicz¹c z wiar¹ w liturgii 
Ko�cioùa, szczególnie za� w Eucharystii, odmawiaj¹c ka¿dego dnia 

jak¹� czê�ã Liturgii Godzin albo kilka Psalmów lub Ró¿aniec �wiêty. 

Staraã siê ¿yã w taki sposób, aby dziêki trwaniu w obecno�ci Boga 

¿ywego ka¿dy aspekt ¿ycia stawaù siê modlitw¹ a modlitwa ¿yciem, 

z rzeczywistym wypeùnianiem obowi¹zków i prac; 

d) jednoczyã siê z misterium paschalnym Chrystusa tak¿e 

przez dobrowolne wyrzeczenia prze¿ywane w duchu Karmelu, 

wpatruj¹c siê przy tym w Maryjê, której duszê przenikn¹ù miecz 

(por. £k 2, 35) i która "utrzymaùa wiernie swe zjednoczenie z Synem 

a¿ do krzy¿a, przy którym stanêùa nie bez postanowienia Bo¿ego 

(por. J 19, 25), najgùêbiej ze swym Jednorodzonym wspóùcierpiaùa i z 

Jego ofiar¹ zù¹czyùa siê matczynym duchem"19; 

e) ukazywaã miùo�ã Boga. "Dziewica Przeczysta" bez 
¿adnych przeszkód i zasùon ukazuje caùym swoim ¿yciem miùo�ã 
Boga, która J¹ ogarnia i otwiera na wszystkich ludzi. Dlatego 

                                                 
19 Lumen gentium, 58. 



fascynuje Ona i poci¹ga swoich czcicieli, strzeg¹cych serca i 
zmysùów, duszy i ciaùa w otwarciu na miùo�ã Boga, której oczekuj¹ i 
poszukuj¹ we wszystkim i ponad wszystko. Wierni staj¹ siê 

dyspozycyjni, by przyjmowaã caù¹ �wiêto�ã, któr¹ sam Bóg wnosi w 

relacje miêdzyludzkie i w miùo�ã bliêniego, uznaj¹c warto�ã ciaùa 

jako "�wi¹tyni" Boga (por. l Kor 3, 16; 16, 17) oraz jako jêzyka 

miùo�ci i porozumiewania siê; 

f) anga¿owaã siê w dzieùo ewangelizacji. Ten, kto nosi 

Szkaplerz, uto¿samia siê z misj¹ Karmelu: ma byã w �wiecie 

profetycznym znakiem zjednoczenia z Bogiem, ma pracowaã na 

rzecz przyj�cia królestwa Bo¿ego przez widzialne znaki, jakimi s¹: 
komunia, pojednanie, sprawiedliwo�ã, troska o chorych i wra¿liwo�ã 
na woùanie ubogich; 
 

g) popieraã, na ile to mo¿liwe, jedno�ã bratersk¹ miêdzy 

czùonkami Bractwa przez zjazdy i spotkania, które o¿ywiaùyby i 

umacniaùy wszystkie wùa�ciwe mu d¹¿enia. 

17. Szkaplerz jest znakiem miùo�ci Maryi - ikony dobroci i 
miùosierdzia Naj�wiêtszej Trójcy. Ýywe zaanga¿owanie jest 

odpowiedzi¹ na tê miùo�ã; jest ono zarazem owocem duchowych 
bogactw i darów rozlanych w sercach Jej czcicieli. 
 
 
 


