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SKARB
KARMELITAÑSKI

[czêã I]
to jest traktat, gdzie po krótkiej historii o pocz¹tku
i postêpku1 starodawnego Zakonu Karmelitañskiego
daje siê2 nauka o Bractwie Szkaplerza wiêtego
Bùogosùawionej Panny Maryi z Góry Karmelu

1
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postêpku  rozwoju
daje siê  podana zostaùa

Caput eius aurum optimum.
Manus eius tornatiles aureae.
Caput tuum ut Carmelus.3
Bogate, bo s¹ zùote, Boga piastowaùy
Rêce Panny Maryi i pokarm dawaùy.
Karmel Matce swej sùu¿y uczynkiem i mow¹,
Gdy¿ Panna mu podobna szczyrozùot¹ gùow¹.
Zaczym skarb nieprzebrany w Bogu zgromadziùa,
A ten w rêku4 synów swych tu nam zostawiùa.

Najwy¿szego Pana Boga
i czùowieka Chrystusa Pana
Matce Przeczystej,
Dziewicy Maryi
Tùumacz

3
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Caput eius... ut Carmelus  fragmenty Pieni nad Pieniami: Caput eius aurum
optimum  Gùowa jego  najczystsze zùoto (PnP 5,11); Manus eius tornatiles
aureae  Rêce jego jak walce ze zùota (Pnp 5,14), Caput tuum ut Carmelus 
Gùowa twa [wznosi siê] nad tob¹ jak Karmel (PnP 7,6)
w rêku  w rêkach

PRZEDMOWA
Starozakonna5 nauka Synom Izraelskim6 [jest] dana, aby ¿aden z
nich przed Panem swoim nie miaù siê pokazowaã z pró¿nymi rêkoma, abo
bez upominku jakiego (ante conspectum Domini vacuus manibus ne compareas7). Przyczyna tego pogotowiu8 [jest] u Ducha Úwiêtego, gdy¿ upominki
zapaù gniewu Pañskiego tùumi¹ i bùagaj¹9 (munus absconditum placat
iras10). Sk¹d jeden z poetów11 powiedziaù o tych¿e upominkach, ¿e nie tylko
serca zaj¹trzone ludzkie, ale i samego Boga ùaskawe czyni¹ (Munera, crede
mihi, placant hominesque, deosque12). Trzymaùa siê i trzyma dot¹d tej nauki
polityka ludzka, ¿e przed zwierzchnoã wszelk¹ ¿aden bez upominku jakiego nie przychodzi. Z wielu [autorów pisz¹cych o tym] jednego przytoczê.
Pisze Valerius Maximus13, i¿ Persowie, gdy siê przed króla swojego wszy-
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Starozakonna  starotestamentowa
Synom Izraelskim  w znaczeniu: Izraelitom, Ýydom
ante conspectum...  parafraza fragmentu z Ksiêgi Powtórzonego Prawa: Tribus
vicibus per annum apparebit omne masculinum tuum in conspectu Domini Dei tui
in loco, quem elegerit: in sollemnitate Azymorum et in sollemnitate Hebdomadarum et in sollemnitate Tabernaculorum. Non apparebit ante Dominum vacuus, sed
offeret unusquisque secundum quod habuerit, iuxta benedictionem Domini Dei tui,
quam dederit tibi.  Trzy razy do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna przed Panem,
Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Úwiêto Przaników, na Úwiêto
Tygodni i na Úwiêto Namiotów. Nie uka¿e siê przed obliczem Pana z pró¿nymi
rêkami. A dar ka¿dego bêdzie zale¿ny od bùogosùawieñstwa Pana, Boga twego, jakim ciê obdarzy. (Pwt 16,1617)
Przyczyna tego pogotowiu  przyczyna tej gotowoci (do przynoszenia darów)
bùagaj¹  koj¹, umierzaj¹; upominki nale¿y rozumieã jako dary i ofiary skùadane
Bogu na przebùaganie lub jako dziêkczynienie (Kpù, Pwt)
munus absconditum...  z Ksiêgi Przysùów: Munus absconditum exstinguit iras, et
donum in sinu indignationem maximam.  Dar potajemny umierza gniew, a zùoã
najwiêksz¹  podarek w zanadrzu. (Prz 21,14)
Owidiusz  Publius Ovidius Naso (43 r. przed Chr.  ok. r. 18 po Chr.), poeta
rzymski
Munera...  fragment z trzeciej ksiêgi Ars amatoria Owidiusza: Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque; placatur donis Iuppiter ipse datis. (Wierz mi,
podarunki usposabiaj¹ przychylnie zarówno ludzi, jak i bogów; ùaski samego Jowisza zdobywa siê darami.)
Marcus Valerius Maximus (1 poù. I w.)  historyk, pisarz rzymski; przytoczona
anegdota pochodzi prawdopodobnie z jego dzieùa pt. Factorum et dictorum memorabilium libri novem (Pamiêtne czyny i sùowa w IX ksiêgach), stanowi¹cego kata-

scy garnêli z bogatymi upominkami, jeden z ubogich nie maj¹c co takiego14
panu swemu podaã, porwawszy garã wody, z on¹ bie¿y do pana swojego i
onê15 jemu prezentuje, aby przez to ustawom politycznym dosyã uczyniù.
Przychodzi siê mnie16 przed Tob¹, Matko Bo¿a a Pani moja miùociwa, stawiã. Wiem, i¿em zarobiù sobie na nieùaskawe oko Twoje i Synaczka Twego najmilszego. Abym one17 ùaskawe nalazù, nie znajdujê w rêku
moich18 [nic], co bym godnego mógù oczom majestatu Twego ofiarowaã. W
domeczku moim ubogim ! mówiê z[e] w. Piotrem apostoùem ! nie znajdujê ani zùota, ani srebra19, nie znajdujê z królem jerozolimskim odrobiny
chleba: In domo mea non est panis20. Chocia¿bym te¿ chciaù garstkê wody
ofiarowaã owej, o której jeden powiedziaù: Exitus aquarum deduxerunt oculi mei21, ale i ta siê we mnie nie znajduje. Z prorokiem22 pùacz¹cym wyznawam: plorans ploravi in nocte, et non est lacrima in maxillis meis23. Có¿
tedy mi przyjdzie przynieã przed Twój wiêty i miùociwy majestat, Pani i
Matko moja miùociwa, Matko Syna Bo¿ego? Zaprawdê nic inszego, tylko
wodê, wodê ùaski i miùoci Twojej. Wszak Zbawiciel nasz, a Syn Twój najmilszy, ùaski i dary niebieskie wod¹ wyskakuj¹c¹ do ¿ywota wiecznego na-
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log wybranych zdarzeñ gùównie z dziejów Rzymu, a peùni¹cego rolê podrêcznika
dla szkóù retorycznych
co takiego  niczego takiego
i onê  i ow¹, tj. wodê
Przychodzi siê mnie  wypada mi siê
one  tj. oko
w rêku moich  w moich rêkach
por.: Nie mam srebra ani zùota (...) ale co mam, to ci dajê (Dz 3,6)
In domo...  nawi¹zanie do fragmentu z Ksiêgi Izajasza: Clamabit in die illa dicens: «Non sum medicus, et in domo mea non est panis neque vestimentum; nolite
constituere me principem populi.» (Nie jestem lekarzem. W mym domu nie ma
chleba ni szaty. Nie czyñcie mnie wodzem ludu!; Iz 3,7)
Exitus aquarum...  za Ksiêg¹ Psalmów: Rivulos aquarum deduxerunt oculi mei,quia non custodierunt legem tuam.  Strumienie ùez pùyn¹ z mych oczu, bo nie
zachowano Twojego Prawa. (Ps 119,136)
prorokiem  autor ma na myli Jeremiasza, którego tradycja ¿ydowska w przekùadzie greckim (Septuaginta) oraz Wulgata wskazywaùy jako autora Lamentacji; dzi
autorstwo Jeremiasza jest ogólnie odrzucane
plorans ploravi...  parafraza fragmentu Lamentacji: Plorans plorat in nocte, et
lacrimae eius in maxillis eius; non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius:
omnes amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici. (Pùacze, pùacze wród
nocy, na policzkach jej ùzy, a nikt jej nie pociesza sporód wszytkich przyjacióù;
zdradzili j¹ wszyscy najbli¿si i stali siê wrogami.; Lm 1,2)

zwaù24. Te tedy ja ùaski obfite i owiadczenia25 miùoci, które Zakonowi
swemu z Góry Karmelu pokazaùa, wypisawszy i do druku podawszy, dla
zbudowania wiernych i pomno¿enia w nabo¿eñstwie ku Tobie, ofiarujê pokornym sercem, prosz¹c, abym przez to ùaskawe oko i obronê znalazù, przy
tym [abym] i macierzyñskie sùowo, gdy stanê przed tronem Syna Twego,
usùyszaù: In quo quis moriens, aeternum non patietur incendium26.

DO POBOÝNEGO CZYTELNIKA
O przezacnym tym Bractwie Szkaplerza wiêtego jako przedtem, tak i
teraêniejszych czasów27 pisali ró¿ni autorowie.
Miêdzy inszymi rzeczami godnymi, aby do wiadomoci wszytkich
przyszùy28, wykùadaj¹ [autorzy] miùe one sùowa, które Najwiêtsza Panna
mówiùa do w. Szymona29, Zakonu Karmelitañskiego generaùa, kiedy mu
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ùaski i dary niebieskie... nazwaù  nawi¹zanie do przypowieci o Jezusie i Samarytance z Ewangelii wg w. Jana; Jezus zdziwionej jego sùowami i postêpowaniem
Samarytance odpowiada: Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów bêdzie pragn¹ù. Kto za
bêdzie più wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹ù na wieki, lecz woda, któr¹ Ja
mu dam, stanie siê w nim êródùem wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu. (J
4,1314)
owiadczenia  wiadectwa
In quo quis...  ùac. kto w nim [szkaplerzu] umrze, nie dozna ognia piekielnego;
sùowa te z ust Matki Bo¿ej miaù usùyszeã w. Szymon Stock (wówczas generaù Zakonu Karmelitañskiego) podczas widzenia w lipcu 1251 r.
teraêniejszych czasów  w dzisiejszych czasach
przyszùy  zostaùy podane
w. Szymon Stock  karmelita, urodzony ok. 1165 r. w Anglii, w hrabstwie
Kent. Tradycja karmelitañska przekazuje, i¿ jeszcze przed narodzeniem zostaù powiêcony przez swoj¹ matkê Najwiêtszej Maryi Pannie. Jako chùopiec odznaczaù
siê du¿¹ dojrzaùoci¹  tak w podejciu do nauki, jak i w kwestii swojej wiary. Dopuszczony do Komunii Úwiêtej, ofiarowaù swoje dziewictwo Najwiêtszej Maryi
Pannie. W wieku 12 lat opuciù rodzinny dom i przez 20 lat ¿yù w caùkowitym odosobnieniu, powiêcaj¹c siê modlitwie i pokucie, na swe schronienie wybieraj¹c
las, a na sw¹ celê pustelnicz¹  pieñ starego dêbu. Odbywa studia teologiczne i
przyjmuje wiêcenia kapùañskie.
Z polecenia Matki Bo¿ej doù¹cza do mnichów, którzy przybywaj¹ do Anglii z
góry Karmel w Palestynie. Úw. Brokard wybiera Szymona na swojego pomocnika
w kierowaniu zakonem, a w 1226 r. mianuje go generalnym wikariuszem wszystkich prowincji europejskich. Úw. Szymon w r. 1245 podczas Kapituùy Generalnej
Zakonu w Aylesford zostaje wybrany szóstym z kolei przeùo¿onym generalnym
karmelitów. Dziêki jego staraniom w tym samym roku na Soborze w Lyonie karmelici zostaj¹ zaliczeni w poczet tzw. zakonów ¿ebrz¹cych.

daùa Szkaplerz Zakonny, który te¿ sùu¿y za znak Bractwa tego¿ zakonu.
Przy tym pisz¹ szeroko o przywileju Bulli sobotniej30. To wszytko krom
inszych uczyniù dosyã piêknie, janie i dostatecznie31 wielebny ks. D¹browski32, teolog wielce uczony, prowincjaù ojców karmelitów antique regularis
observantiae. Jednak nie od rzeczy byã rozumiemy do wiadomoci to podaã
te¿, jako33 o. Cyprian á s. Maria34, karmelita bosy (primitivae observantiae)
napisaù i do druku podaù Roku Pañskiego 162735. A ¿e po ùacinie s¹ jego
ksi¹¿ki drukowane, staralimy siê te¿ na polskie przetùumaczyã, aby i tu tym
naszym krajom36 sùu¿yã mogùy. Przydaùy siê sk¹din¹d niektóre rzeczy dla
lepszego zrozumienia wszytkiego. Przy tym kùadzie siê krótkie zebranie
przywilejów, ùask i odpustów Bractwa z powinnociami ich przez wielebne-
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Na probê w. Szymona o znak opieki nad swoim zakonem, wyra¿on¹ wedùug tradycji sùowami karmelitañskiej pieni Flos Carmeli, Najwiêtsza Maryja
Panna przekazaùa mu tajemnicê Szkaplerza wiêtego  w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r. dost¹più objawienia Matki Bo¿ej, które zapocz¹tkowaùo w Kociele nabo¿eñstwo szkaplerzne.
Úw. Szymon, do¿ywszy póênej staroci, zmarù 16 maja 1265 r. w Bordeaux
we Francji.
tzw. Bulla sobotnia  dokument, który 3 marca 1322 r. wydaù papie¿ Jan XXII, a
który zawiadczaã miaù, i¿ na probê Matki Bo¿ej wszyscy nosz¹cy z wiar¹ szkaplerz zostan¹ uwolnieni z czyãca w pierwsz¹ sobotê po mierci; 12 sierpnia 1530
r. papie¿ Klemens VII bull¹ Ex clementi potwierdziù tzw. przywilej sobotni  w
bulli tej zapisano sùynne sùowa: Dla pewnoci, gdyby nigdy nie byù udzielony,
przez tê bullê niech bêdzie udzielony.
janie i dostatecznie  jasno i wystarczaj¹co, aby zrozumieã
o. Mikoùaj D¹browski  karmelita dawnej obserwy, teolog, autor m.in. Quaestio
theologica de Ecclesia Christi militante (Kraków 1632) oraz dzieùa pt. Summariusz
albo zbiór krótki prerogatyw, ùask i odpustów Bractwu Szkaplerza Przenajwiêtszej Panny Maryi z Góry Karmel nale¿¹cych, tak¿e powinnoci dla uczestnictwa
ich krótko opisane dla braci i sióstr w tym Bractwie bêd¹cych do druku podany...
(Kraków 1641)  prawdopodobnie do tego drugiego dzieùa odwoùuje siê tùumacz
Skarbu Karmelitañskiego
Jednak nie od rzeczy... podaã, jako...  Jednak uwa¿amy równie¿ za sùuszne, a¿eby
podaã, i¿ (o szkaplerzu pisaù te¿...)
o. Cyprian od Matki Bo¿ej (Cyprian a s. Maria, Cyprian od Dziewicy Maryi) 
karmelita bosy, Belg, na wiecie nazywany Filipem du-Plouy, data jego urodzenia
nie jest znana. Profesor filozofii i teologii, magister nowicjatu, socjusz prowincjaùa
na Kapituùê Generaln¹ w Rzymie, od r. 1628 nale¿aù do Prowincji Niemieckiej
Karmelitów Bosych. Autor Skarbu Karmelitañskiego. Zmarù 23 marca 1655 roku
w Brukseli.
w 1627 r. w Kolonii ukazaù siê Thesaurus Carmelitarum sive Confraternitatis Sacri Scapularis excellentia (Skarb Karmelitañski lub o wartoci Bractwa Szkaplerza
Úwiêtego) o. Cypriana od Matki Bo¿ej
krajom  w znaczeniu: obywatelom, wspóùmieszkañcom

go ks. Przemysùawa Domiechowskiego37, przeora mogilskiego, przetùumaczone z przydatkiem wielu nauk potrzebnych. Do tego przyùo¿ylimy insze
rzeczy do Bractwa nale¿¹ce. Na ostatek przydane s¹ odpusty sùu¿¹ce wszytkim wiernym, choãby i w Bractwie nie byli.
[

]

ROZDZIA£ IV
O wiêtym Szkaplerzu
Dowiadczenie[m] miùoci jest uczynnoã38 skuteczna, któr¹ Panna
Najwiêtsza na wiele sposobów wiêtemu swemu zakonowi pokazaùa, przeto tu jedynie uczynnoã karmelitom owiadczon¹ przytoczymy.
Gdy siê z Azji do Europy wiêty Zakon Karmelitañski przeniósù, znalazù tam wiele heretyków i zùoliwych ludzi, którzy imiê Panny Najwiêtszej
usiùowali zaãmiã39. To widz¹c karmelici, wedle zawziêtej40 w Azji miùoci i
uczciwoci ku Najwiêtszej Matce swojej, wszelakim sposobem jêli siê staraã, aby J¹ od tak niezbo¿nego a diabelskiego jadu obroniã. A jako nasz w.
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ks. Przemysùaw Domiechowski, herbu Prawdzic  przeor klasztoru cystersów w
Mogile, autor tùumaczenia na jêzyk polski Skarbu Karmelitañskiego.
Domiechowski urodziù siê ok. r. 1602. Do klasztoru oo. cystersów w Mogile
wst¹più w r. 1625, profesjê zùo¿yù rok póêniej, a w r. 1633 otrzymaù wiêcenia kapùañskie. Ok. r. 1645 zostaù mianowany opatem mogilskim. Od r. 1658 przez 26
lat sprawowaù urz¹d opata klasztoru w Szczyrzycu. Za rz¹dów opata Domiechowskiego rozpocz¹ù siê trwaj¹cy wiele lat spór z karmelitami bosymi w Winiczu,
który to spór dotyczyù granicy pomiêdzy dobrami karmelitañskimi a cysterskimi.
W r. 1661 Domiechowski uczestniczyù w Kapitule Prowincjalnej Cystersów w Poznaniu.
Ks. Przemysùaw Domiechowski nale¿aù do grona najwybitniejszych polskich
kaznodziejów drugiej poù. XVII w. Jego kazania, które wielokrotnie gùosiù m.in. w
kociele w. w. Piotra i Pawùa w Krakowie, cieszyùy siê u wspóùczesnych powszechnym uznaniem. Najwiêkszy jednak rozgùos przyniosùo mu dzieùo pt. Praktyka ¿ywej wiary.... (Kraków 1647). W r. 1650 w Krakowie ukazuje siê jego Zebranie przywilejów, ùask i odpustów starodawnego i przezacnego Bractwa Szkaplerza wiêtego Bùogosùawionej Panny Maryi z Góry Karmelu. Trzy lata póêniej w
drukarni Franciszka Cezarego w Krakowie ukazuje siê Skarb Karmelitañski, którego dwie pierwsze czêci zostaùy przetùumaczone przez Domiechowskiego.
Opat Przemysùaw Domiechowski zmarù 17 maja 1648 r. w Szczyrzycu.
uczynnoã  posùuga
zaãmiã  przysùoniã, zniewa¿yã
wedle zawziêtej  zgodnie z podjêt¹... (miùoci¹)

Cyryl za czasu swego41 Nestoriusza42, Bogarodzicy macierzyñstwa43 i czystoci uwùaczaj¹cego, poskromiù i owszem pogromiù, tak i w Europie zaraz
jedni pisaniem, drudzy kazaniem, niektórzy napomnieniem, i jawnie, i
osobno, a wszyscy modlitwami swymi, powstali naprzeciw temu jadowi
heretyckiemu, którym usiùowali szkodziã Pannie Najwiêtszej i on [jad]
zgoùa znieli. Co uczyniwszy, karmelici prosili bardzo Panny Najwiêtszej,
aby jak w Azji [w] wiele dobrodziejstw i przywilejów swój zakon uraczyùa i
ozdobiùa, aby tak¿e w Europie temu zakonowi, na ksztaùt szczepu powstaj¹cemu, do zrz¹dzenia44 owocu jakiego zacnego i smakowitego dopomogùa.
Tego¿ czasu zakonnicy na kapitule zgromadzeni obrali generaùem
caùego zakonu w. Szymona Stocka, czùowieka i w przyrodzonej, i nadprzyrodzonej, umiejêtnoci biegùego. Ten ni¿45 zakonnikiem zostaù, prowadziù
¿ywot prawie anielski w Anglii, obrawszy sobie w szerokiej pustyni jednego
drzewa pniak, od którego miaù przezwisko46. W tym tedy pniaku kilka lat
przemieszkawszy, dziwnie wysokiej bogomylnoci za¿ywaù i  wyù¹czywszy siê od zgieùku ludzi  towarzystwa anielskiego doznawaù, owszem 
jako w Ýywocie47 jego czytamy  manny niebieskiej co dzieñ byù uczestnikiem, smakuj¹c ju¿ sobie chwaùy niebieskiej sùodkoã. Gdy tedy o wprowadzeniu Zakonu Panny Najwiêtszej do Anglii usùyszaù, którego bojowników
zwano karmelitami, bardzo siê uradowaù, wiedziaù bowiem, jako rzecz
wdziêczna i dobra jest mieszkaã braciom w jednoci, i zaraz zostawiwszy on
swój pniak, do tego zakonu wst¹più.
Ten [Szymon] tedy bywszy ju¿ w cnoty dojrzaùy i do rz¹du48 roztropnoci¹ wyprawiony49, obrany jest za generaùa, na którym urzêdzie trwaù
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za czasu swego  kiedy ¿yù i dziaùaù
Nestoriusz (384451)  mnich syryjski, teolog, patriarcha Konstantynopola; odmawiaù Maryi tytuùu Bogarodzicy (uznawaù j¹ jedynie za matkê Chrystusa); zwalczany przez w. Cyryla, patriarchê Aleksandrii, uznany zostaù za heretyka
macierzyñstwa  macierzyñstwu
do zrz¹dzenia  tu: do wydania
ni¿  zanim
przezwisko  przydomek; stock  ang. pieñ drzewa
chodzi o ¿ywot legendarny w. Szymona, na którym opiera siê Skarb Karmelitañski; por.: Ýywot w. Szymona Stokcjusza [w:] Ozdoba Karmelu Zakonnego, dz.
cyt., s. 244251.
do rz¹du  do rz¹dzenia
wyprawiony  przygotowany

wi¹tobliwie a¿ do mierci. A potem z tego wiata do chwaùy niebieskiej
[zostaù] przeniesiony na za¿ywanie wieczne prac swoich50. Le¿y w Burdigalii51 we Francji, za ¿ywota i po mierci cudami sùyn¹cy, a od roku ciciter
1205 w zakonie wiêtym ¿yù a¿ do roku circiter 126552.
Ale ¿e53 ju¿ do rzeczy naszej przyst¹pimy. Jednego czasu bù. Szymon
w kaplicy na modlitwie (na której czêsto zwykù byù siê bawiã54) le¿¹c na
ziemi, Najwiêtszej Panny Matki Bo¿ej prosiù, aby swój zakon w Europie
wie¿o wszczepiony i rosn¹cy ùaski swojej ros¹ napoiùa55, za któr¹56 by
owoce swoje jeszcze Europie nieznajome wydaù. I [prosiù,] ¿eby tak¿e temu¿ zakonowi po przeszùych57 dobrodziejstwach jemu uczynionych jeszcze
inszej takiej ùaski b¹dê przywileju i daru jakiego u¿yczyùa, który by onemu
[zakonowi] na ozdobê i na obronê  a wszytkim wiernym na pociechê i po¿ytek duchowny  sùu¿yù. Rozpùynêùo siê serce jego od ùez sùodkoci i tak
mówiù: Kwiecie Karmelu, winna Macico58 kwitn¹ca, Úwiatùoci Niebieska,
Panno a Matko osobliwa, Matko ùaskawa, ale mê¿a nie znaj¹ca, karmelitom
pozwól59 przywilejów, Gwiazdo morska. To s¹ wùasne sùowa bù. Szymona,
którymi zwykù siê Pannie Najwiêtszej modliã60.
Gdy sùowa te czêsto i serdecznie powtarzaù, przybyùa Panna Najwiêtsza, wiel¹61 Anioùów i jasnoci¹ niewymown¹ otoczona, le¿¹cego podniosùa
i wnet¿e maluchny Habit  który pospolicie zwiemy Szkaplerzem  swoimi
mu rêkoma najwiêtszymi podaj¹c, tak do niego mówiùa: Najmilszy synu,
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na za¿ywanie wieczne...  na wieczny odpoczynek, w celu za¿ywania owoców
swojej ziemskiej pracy
w Burdigalii  tj. w Bordeaux
Úw. Szymon zmarù 16 maja 1265 r. w Bordeaux podczas wizytacji jednego z
klasztorów. Wiêkszoã jego relikwi przeniesiono do Anglii, gdzie do dzi relikwie
w. Szymona przechowywane s¹ w Sanktuarium Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Aylesford
Ale ¿e  tak wiêc
zwykù byù siê bawiã  spêdzaù czas
ùaski... napoiùa  napoiùa ros¹ swojej ùaski
za któr¹... wydaù  dziêki której (rosie) wydaùby owoce...
po przeszùych  po ju¿ udzielonych
winna macica  macierzysty korzeñ winnej latoroli, z którego wyrastaj¹ mùode
pêdy
pozwól  u¿ycz
tradycja przypisuje w. Szymonowi autorstwo dwóch pocz¹tkowych zwrotek
hymnu Flos Carmeli
wiel¹  mnogoci¹, wielk¹ liczb¹

weêmij twego zakonu Szkaplerz, znak mojego bractwa62, tobie i wszytkim
karmelitom przywilej, w którym kto umrze, wiecznego nie ucierpi ognia.
Oto znak zbawienia, zbawienie w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i
umowy wiecznej. To powiedziawszy, Ona zniknêùa. Za tymi sùowy63 bù.
Szymon w jednym momencie niewymown¹ radoci¹ i smakiem wnêtrznym
napeùniony byù. St¹d m¹¿ wiêty, powstawszy, zaraz braci swojej64 niebieskie dobrodziejstwo opowiedziaù65.

ROZDZIA£ V
Pokazuje siê, jako to objawienie
bù. Szymona byùo Boskie66
Ni¿67 do czego inszego przyst¹pimy, trzeba nam pokazaã pierwej, i¿
objawienie wymienionego bù. Szymona byùo Boskie. Bo aczkolwiek od tego
czasu, kiedy siê to staùo, ¿aden m¹dry i w rzeczach duchownych biegùy o
nim nie w¹tpiù, owszem, chocia¿ on niezbo¿ny heretyk Wiklef siùê gùupie68
przeciw temu w. Karmelitañskiemu Zakonowi napowiedaù, nie miaù jednak nigdy objawieniu temu bù. Szymona przeczyã i owego naganiaã69 
wiedziaù bowiem bardzo dobrze, ¿e ju¿ u ludu chrzecijañskiego byùo w
powadze i uszanowaniu, dlatego gùupstwa swego nie miaù jawnie ukazowaã.
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bractwa  braterstwa
Za tymi sùowy  po tych sùowach
braci swojej  braciom swoim
por.: Ýywot w. Szymona Stokcjusza, dz. cyt., s. 248.
Boskie  pochodz¹ce od Boga
Ni¿  zanim
siùê gùupie  wiele gùupstw
naganiaã  tutaj: negowaã, podwa¿aã

Karta tytuùowa II czêci Skarbu karmelitañskiego z 1653 roku

Jedna z kart Skarbu karmelitañskiego z 1653 roku

Aby jednak chrzecijanie bardziej a bardziej70 w nabo¿eñstwie wiêtego Szkaplerza byli ugruntowani, poka¿emy krótko, jako to objawienie
byùo z Boga. I owszem  jakomy na pocz¹tku rozdziaùu tego powiedzieli 
potrzeba to uczyniã. Bo poniewa¿ to objawienie jest fundamentem wszytkiego tego, co siê w tej ksi¹¿eczce mówiã bêdzie, sùuszna rzecz jest, abymy
pokazali, jak warowny jest grunt, aby na nim i budynek byù warowny i bezpieczny. Jako bowiem kto myli o wielkiej fabryce71, tak te¿ i gùêboko bierze grunty, jako w. Augustyn72 mówi.
Wiedzieã zatem trzeba, ¿e trojakie s¹ jako widzenia, tak objawienia:
jedne s¹ powierzchowne, abo wyraêne, drugie duchowne, trzecie rozumne.
Widzenie powierzchowne jest, kiedy oczyma cielesnymi co widziemy, abo nam pokazuj¹, jako kiedy Abraham, siedz¹c w dolinie Mambre73,
widziaù Anioùów i Jakub tak¿e z jednym siê pasowaù74.
Widzenie duchowe abo mylne jest, kiedy  pi¹c abo te¿ czuj¹c75 
widziemy w imaginacji obrazy jakich rzeczy, abo co one znacz¹76, jako byùy
widzenia proroka Ezechiela i inszych proroków.
Widzenie z rozumu pochodz¹ce jest, kiedy za objawieniem Ducha
Úwiêtego rozum nasz wysokoã77 i prawdê rzeczy duchowych i tajemnic
pojmuje  jako widziaù umiùowany apostoù Jan w. to, o czym napisaù w
ksiêgach Objawienia78. Bo nie tylko w imaginacji79 widziaù figury80, ale te¿
rozumiaù, co one znaczyùy. A takie objawienie jest najdoskonalsze, bo najbli¿sze jest widzenia Boga.
Trzeba tedy wiedzieã, i¿ widzenie w. Szymona byùo cielesne, abo
powierzchne, bo oczyma cielesnymi  jako w jego Ýywocie pisz¹  widziaù
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bardziej a bardziej  coraz bardziej
o wielkiej fabryce  o wielkim gmachu, budynku, budowli
w. Augustyn, Aureliusz Augustyn z Hippony, Aurelius Augustinus (354430) 
filozof, teolog, Ojciec i Doktor Kocioùa, znany jako doctor gratiae (doktor ùaski);
autor wielu dzieù  przytoczony cytat pochodzi z jednego z kazañ w. Augustyna
Mambre  tj. Mamre; por.: Rdz 18,133
siê pasowaù  walczyù; por.: Rdz 32,2533
czuj¹c  czuwaj¹c
obrazy jakich rzeczy, abo co one znacz¹  pewne obrazy albo ich znaczenia
wysokoã  wielkoã, doniosùoã
w ksiêgach Objawienia  w ksiêgach Apokalipsy
w imaginacji  w wyobraêni
figury  zapowiedzi

Pannê Najwiêtsz¹ w towarzystwie Anioùów. Byùo to jednak widzenie zù¹czone z objawieniem, gdy¿ mu Panna Najwiêtsza zaraz tak wielki przywilej wiêtego Szkaplerza objaniùa; bo wtenczas nadprzyrodzonym sposobem
bywa co objawiono81, gdy skryt¹ jak¹ tajemnicê objaniaj¹. A wszak¿e my
w tej ksi¹¿eczce prostym objawieniem to zwaã bêdziem, chocia¿ widzenie
to byùo sposobem nadprzyrodzonym, bomy o tajemnicy Szkaplerza wiêtego mówiã umylili82, która przez objawienie jest objaniona.
To przeùo¿ywszy83, uka¿emy, jako objawienie to byùo Boskie. Na potwierdzenie tej prawdy dosyã by byùo na wspólnym, a nigdy nieustaj¹cym,
zdaniu ludu chrzecijañskiego [poprzestaã]. Bo ¿e nigdy nikt nie w¹tpiù od
tak wielu wieków, ¿eby to objawienie ludzkie  a nie Boskie  byùo, a z
drugiej strony w Kociele Bo¿ym bardzo wiele dobrego z objawienia tej
tajemnicy urosùo, nie wierzê, aby siê kto znalazù (chybaby zùoliwy i swawolny), który by temu wiary nie dawaù. Ciche bowiem ludu zezwolenie,
zwùaszcza w rzeczach do chwaùy Bo¿ej i Matki Jego Najwiêtszej nale¿¹cych, daje im zupeùn¹ powagê, i maùo na tym  lubo wyraênie wol¹ swojê w
tym poka¿e, lubo rzecz¹ sam¹ i uczynkami (Lib: 3. ff. de leg.).
Owszem, poniewa¿ od dawnych czasów wiele bardzo wiêtych, od
Ducha Úwiêtego wnêtrznie owieconych, którzy wiêty Szkaplerz nosili,
zawsze sobie jako co niebieskiego i z Nieba u¿yczonego powa¿ali to bù.
Szymona objawienie, któ¿ bêdzie miaù zadawaã84, i¿ to objawienie nie byùo
Boskie? Ten chyba, kto z tymi wiêtymi i od Boga owieconymi trzymaã
nie chce. Do tego nie schodziùo dawnych wieków w Kociele Bo¿ym na
ludziach85 uczonych i m¹drych, którzy by pewnie bù¹d ten ludziom byli
ukazali, ¿e to objawienie za Boskie przyjmowali, gdyby inaczej sami byli
rozumieli. Dlatego¿, Bo¿e, nie daj, aby i teraz kto inaczej o tym miaù rozumieã. Byùby to znak pychy i lekkoci chcieã siê [na] co podobnego w tym
wa¿yã, jakoby wszyscy dawni Ojcowie wiêci i Doktorowie wyborni w tym
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co objawiono  co objawione
umylili  postanowili
przeùo¿ywszy  wytùumaczywszy
zadawaã  zarzucaã
Do tego nie schodziùo... na ludziach  ponadto nie brakowaùo w dawnych wiekach
ludzi...

pobù¹dzili, i dlatego¿ jednego abo i drugiego rozumkiem86 poprawieni byã
mieli.
Uwa¿ywszy jeszcze pilniej87, znajdziemy jasny dowód tego wszytkiego, co siê powiedziaùo. Bo có¿, proszê, wiadcz¹ tak wiele cudów88, które
siê z przytomnoci89 wiêtego Szkaplerza staùy, tak dawnych, jak i teraêniejszych czasów? Tylko, ¿e to objawienie jest Boskie.
Gdy on gùos woùaj¹cego na puszczy90, w. Jan Chrzciciel, do Chrystusa Pana posùaù uczniów swoich, aby siê od niego pytali, jeli on byù91
Mesjaszem od tak wielu wieków Ojcom wiêtym obiecanym, nie sprawiù siê
im inaczej tego92 Mistrz Prawdy93, tylko uczyniwszy przed nimi wiele cudów. Idêcie  mówi  oznajmijcie Janowi, cocie widzieli i sùyszeli: chromi chodz¹, trêdowaci s¹ oczyszczeni, gùusi sùysz¹, umarli z martwych powstaj¹, ubodzy Ewangeli¹ przyjmuj¹ 94.
Tym¿e sposobem Panna Najwiêtsza  jako Matka zabiegùa  chciaùa,
aby tak wiele cudów przez tak dùugi czas wszytkiemu95 wiatu jawnych byùo, z których by nauczyùa, ¿e to objawienie Boskie i niebieskie jest. I¿ bowiem za przytomnoci¹ Jego96 tak dziwne i nadprzyrodzone siê cuda trafiaj¹, st¹d znaã, i¿ to objawienie z Boga jest i nadprzyrodzone, z którego tak
wielkie rzeczy pochodz¹. Bo poniewa¿, wedle zdania Doktorów, cuda s¹
nad moc i siùy przyrodzone stworzonej natury, jako¿ mog¹ pochodziã od siù
i od pocz¹tku ludzkiego? A przecie musiaùoby tak byã, kiedy by objawienie
to naszego bù. Szymona Boskie i nadprzyrodzone nie byùo. Bo wtenczas,
kiedy miaù to objawienie wymieniony wiêty, zaraz Szkaplerz wiêty pocz¹ù
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jednego abo i drugiego rozumkiem  przem¹drzaùoci¹, pùytkoci¹ w rozumowaniu
jednego z niedowierzaj¹cych
Uwa¿ywszy jeszcze pilniej  kiedy przyjrzymy siê bli¿ej
có¿... wiadcz¹ tak wiele cudów  o czym wiadcz¹ liczne cuda
z przytomnoci  przy udziale
Jan Chrzciciel tak odpowiedziaù kapùanom i lewitom na pytanie, kim jest: Jam
gùos woùaj¹cego na pustyni. Prostujcie drogê Pañsk¹, jak powiedziaù prorok Izajasz. (J 1,23)
od niego pytal,i jeli on byù  od niego dowiedzieli, czy on jest
nie sprawiù siê... tego  nie wytùumaczyù im tego inaczej
Mistrz Prawdy  Chrystus
o poselstwie Jana Chrzciciela zob. £k 7,1823 oraz Mt 11,16
wszytkiemu  caùemu
Jego  tj. Boga

moc swojê wydawaã, jako to jasno jest z cudów, które siê natenczas trafiaùy,
które opisuj¹ w naszych kronikach, a zwùaszcza w XI ksiêdze97. Jeliby to
tylko byù ludzki wynalazek i zmylenie, jako¿by, proszê, mogùy siê przezeñ98 dziaã te cuda? Po prawdzie99 na Szkaplerz spojrzawszy, jest [to] sukno
proste i grube100, które do cudów czynienia nic nie ma; jeli za na tego, co
go rozdaje  jest czùowiekiem, który sam z siebie ¿adnych cudów czyniã nie
mo¿e. Có¿ to tedy za moc jego, ¿e po wszytkim wiecie tak cudownie sprawy w oczach wszytkich narodów przezeñ siê dziej¹? Zaprawdê nic inszego
nie jest, tylko ¿e ten Szkaplerz bù. Szymonowi z Nieba jest dany, za którego
przytomnoci¹ i zasùugami Panny Najwiêtszej Pan Bóg takie cuda czyni101.
A zatem to objawienie, o którym mówimy, jest Boskie. Tego te¿ mówiã nikt
nie mo¿e, i¿ mogli to sobie ludzie wymyliã, jednak potem Pan Bóg dla
swojej dobroci i ludzkiego po¿ytku to potwierdziù. I za tym, ¿e sam Pan Bóg
jest [tym], który potem cuda czyni, udawaã tego  mówiê  nikt nie mo¿e.
Te bowiem rzeczy, które nam obiecuj¹ w tym objawieniu, s¹ Boskie i nadprzyrodzone, i do tego zarazem wykonane byùy, jako to z tak wielu cudów
baczyã siê mo¿e102, i dotychczas te¿ siê cuda dziej¹, jako wszytkiemu wiatu wiadomo. Dlatego mówiã musimy, i¿ to objawienie z Nieba byùo,
zwùaszcza i¿ tak dawne tak wielu wiêtych jest podanie, [o] którym nas
ucz¹, ¿e Panna Najwiêtsza w tym objawieniu Szkaplerz wiêty daùa. Przytoczymy tu jeszcze naukê Ojców wiêtych: Hieronima, Augustyna, Grzegorza, Bernarda, Kasjana i inszych, z której jasno zobaczymy, jako to objawienie bù. Szymona byùo boskie i nadprzyrodzone.
Z tych Ojców wiêtych wiele bardzo ludzi m¹drych zebrali i spisali103
rozmaite znaki, którymi ùacno rozeznaã104 Boskie objawienie od jakiejkol97
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Nie ma pewnoci, o jak¹ kronikê tutaj chodzi.
przezeñ  przez czùowieka
Po prawdzie  wprawdzie
sukno proste i grube  w XVII w. Szkaplerz, okrywaj¹cy caùe plecy i klatkê piersiow¹, wykonywany byù z grubej weùny
por. m.in.: Szymon Grassi OCarm, Cuda i ùaski Najwiêtszej Panny Maryi Karmelitañskiej, tj. Szkaplerznej z wùoskiego jêzyka na polski..., tùum. Konstantyn Stanisùaw Strzaùkowski, Kraków1762.
baczyã siê mo¿e  mo¿na zauwa¿yã
zebrali i spisali  zebraùo i spisaùo
rozeznaã  rozró¿niã

wiek inszej przyrodzonej operacji. Niektórzy, jako Medina105, daj¹ 14 znaków, nasz o. Jan á Iesu Maria106 daje tak¿e wiele znaków, z których nadprzyrodzone objawienie mo¿e siê od przyrodzonego rozeznaã. Owszem, w.
matka nasza Teresa, Zakonu naszego Karmelitañskiego naprawicielka,
piêkne niektóre znaki w swych ksiêgach, które za objawieniem Ducha Úwiêtego pisaùa, podaje, z których to¿ siê poznaã mo¿e. Ale ¿eby to w dùug¹ poszùo107, kiedy bymy tu wszytkie wyliczaã chcieli, teraz tylko trzy znaki z
inszych Doktorów przytoczymy, a to dla krótkoci.
Pierwszy [znak] jest, gdy m¹drzy i wiêci ludzie pochwalaj¹ objawienia.
Drugi [znak], jeli ci, którym bywaj¹ objawione, s¹ wiêtymi.
Trzeci [znak], jeli siê zgadzaj¹ z nauk¹ katolick¹.
Co siê pierwszego tyczy, maj¹ byã objawienia rozeznane od przyrodzonych spraw przez zdanie i uchwaùê ludzi od Boga owieconych, tak w
teologii, jak i w biegùoci mistycznej rzeczy duchownych. Apostoù108 mówi,
¿e czùowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bo¿ego, abowiem
gùupstwem jemu jest, i nie mo¿e rozumieã, i¿ duchownie bywa rozs¹dzon.
Lecz duchowny rozs¹dza wszytko109, to jest  wedle glossy  rozumie i
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Bartùomiej z Medyny, Bartolomeo de Medina (15271581)  dominikanin, hiszpañski teolog, profesor teologii na Uniwersytecie w Salamance; autor m.in. Commentaria in primam secundae (Salamanka, 1577) oraz Breve instruction de comme
se ha administrar el sacramento de la penitencia (Salamanka, 1580)  wyszczególnienie opisywanych znaków pochodzi prawdopodobnie z jednego z tych wùanie dzieù
Jan od Jezusa i Maryi, Ioannes á Iesu Maria, San Pedro y Uztarros (15641614) 
trzeci generaù Zakonu Karmelitów Bosych. W 1538 r. uczestniczyù w Kapitule w
Kremonie, podczas której zatwierdzono prawny podziaù karmelitów na dwa zakony  bosych i tzw. dawnej obserwy. Zasadnicz¹ misj¹ jego ¿ycia staje siê wychowywanie nowicjuszów w klasztorze genueñskim. Autor takich dzieù jak: Umiejêtnoã miùowania Boga, Umiejêtnoã dobrego ¿ycia, Umiejêtnoã rz¹dzenia, Umiejêtnoã umierania, Chwaùa roztropnoci, Instrukcja dla nowicjuszów, Szkoùa modlitwy, Instrukcja dla Mistrzów nowicjatu, Komentarze do Reguùy Karmelitañskiej.
Pierwszy biograf w. Teresy od Jezusa.
O. Cyprian od Matki Bo¿ej powoùuje siê tutaj na dzieùo Jana od Jezusa i Maryi
pt. Teologia mistyczna.
Ale... poszùo  ale ¿e stworzyùoby to dùug¹ listê
Apostoù  w. Paweù
w dzisiejszym brzmieniu: Czùowiek zmysùowy bowiem nie pojmuje tego, co jest
z Bo¿ego Ducha. Gùupstwem mu siê to wydaje i nie mo¿e tego poznaã, bo tylko
duchem mo¿na to rozs¹dziã. Czùowiek za duchowy rozs¹dza wszystko (...) (1
Kor 2,1415)

rozeznawa. St¹d¿e poszùo, ¿e w ¿ywotach Ojców wiêtych ucz¹ nas, abymy w rzeczach w¹tpliwych zdania ludzi duchownych szukali. I¿ to tedy
jest znak nieomylny, obaczmy, jeli110 te¿ pomienionego w. Szymona objawieniu sùu¿y. Zaprawdê byùo tak wiele ludzi wiêtych i m¹drych, którzy to
objawienie czêci¹ za Boskie rozumieli, czêci¹ uchwalili, ¿e gdybymy
chcieli tylko naszego zakonu zakonników tu przywieã, wielki rejestr by ich
byù. Dosyã janie to ukazuj¹ nasze roczne Dzieje hiszpañskie111 w wielu
rozdziaùach, których tu powtarzaã nie trzeba.
Drugi znak, z którego znaã prawdziwe objawienie, jest: gdy ten, komu
ono bywa objawione, jest wiêtym. Aleã ju¿ wiemy, i¿ bù. Szymon za ¿ywota swego byù peùen cnót i doskonaùoci, bo  jeszcze ¿yj¹c  bardzo wiele
cudów czyniù, jako to jego ¿ywota opisanie ukazuje. Po tym wszyscy wiedz¹, i¿ po mierci Kocióù Katolicki jego wi¹tobliwoã przyj¹ù, gdy pozwoliù, aby o jego wiêcie jawnie officjum kocielne w naszym zakonie odprawowano. Któ¿ tedy bêdzie w¹tpiù o tym jego objawieniu?
Trzeci znak byù, jeliby objawienie zgadzaùo siê z nauk¹ Ojców wiêtych i Pisma Úwiêtego, bo jeliby nie, sùusznie by miaùo byã za podejrzane.
Znak ten jawny jest w tym naszym objawieniu, bo nie tylko zgadza siê z
nauk¹ katolick¹, ale te¿ (kto wejrzy zdrowym okiem i afektem nieuwiedzionym112) dziwn¹113 jest w tym objawieniu zobaczyã m¹droã i naukê niebiesk¹, któr¹ i Kocioùa Katolickiego nauka bardziej siê pomna¿a, i nabo¿eñstwo ku Pannie Najwiêtszej wiêcej114 zostaje zalecone, co w rozdziaùach
nastêpuj¹cych poka¿emy.
Przy zamknieniu tego rozdziaùu damy tu wiadectwo jedno powa¿ne i
nienaganione na potwierdzenie tego wszytkiego, co siê tu powiedziaùo. A to
jest zgromadzenie obrzêdów, na którym za powag¹ Ojca Úwiêtego zasiadaj¹
w Rzymie najwielebniejsi kardynaùowie.
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jeli  czy
chodzi o Roczniki Historyczne Zakonu Karmelitów Bosych
afektem nieuwiedzionym  uczuciem pozbawionym uprzedzeñ
dziwn¹  niezwykù¹
wiêcej  mocniej, bardziej

Úw. Bertold, pierwszy przeor wspólnoty pustelniczej na Górze Karmel

Úw. Brokard, nastêpca w. Bertolda

Temu bowiem wiêtemu zgromadzeniu z poruczenia Ojca Úwiêtego
podane jest roku 1609 oficjum nasze kocielne, to jest wùasne wiêtych Zakonu naszego Karmelitañskiego, aby ka¿dy kardynaù powag¹ i zdaniem
swoim ono za pewne i dowodne utwierdziù, co staùo siê tak, podpisawszy siê
na to imieniem wszytkich z onego wiêtego zgromadzenia dwaj bardzo
wielcy i powa¿ni ludzie, Bellarmin i Pinellus115.
A w tym naszym oficjum w dzieñ wiêta Panny Najwiêtszej z Góry
Karmelu, które przypada dnia 16 lipca, takie s¹ sùowa: A nie tylko nazwisko116 (to jest Zakonowi Karmelitañskiemu) Panna najszczodrobliwsza daùa
i opiekê, ale i klejnot wiêtego Szkaplerza, który bù. Szymonowi spuciùa,
aby po tej niebieskiej117 Szacie zakon byù poznany i od nieszczêcia obroniony.
Z tego wiadectwa dostatecznie wyra¿ona [jest] prawda tego, o czym
mówimy. Tu bowiem najpierw mówi¹, i¿ Panna Najwiêtsza daùa Szkaplerz
 to ju¿ nie ludzki wynalazek abo postanowienie byùo. Po wtóre zowie siê
szat¹ niebiesk¹  to nie co ludzkiego abo ziemskiego, to jest nie na ziemi
wynalezione, abo zmylone, ale z Nieba darowane. Po trzecie mówi¹, i¿
przez tê niebiesk¹ szatê zakon rozeznany i od nieszczêcia obroniony byã
ma, a to wszytko wziêto ze sùów, które we wspomnianym objawieniu Panna
Najwiêtsza mówiùa, to siê tedy st¹d prawda ich tajemnie baczy118.
Naprzód to jest, ¿e zakon rozeznany jest z Szkaplerza wiêtego  z
owych sùów Panny Najwiêtszej obaczyã [to mo¿na], które mówi: Przyjmij
twego zakonu Szkaplerz, mego bractwa znak. Wtóre to jest, i¿ od nieszczêcia przezeñ obroniony bywa (z drugich sùów w onym objawieniu opisanych).
Byùoby czym bardzo tego poprzeã119, i¿ pomienione bù. Szymona naszego objawienie byùo Boskie, ale dla krótkoci dobrowolnie opuszczamy.
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Domenico Pinelli, Pinellus (1541!1611) ! wùoski kardynaù zaanga¿owany w prace
Stolicy Apostolskiej, od 1597 r. odpowiedzialny za kongregacjê wùosk¹ karmelitów bosych pw. proroka Eliasza
nazwisko  nazwa
niebieskiej  tj. pochodz¹cej z Nieba
st¹d... baczy  st¹d siê wywodzi, st¹d pochodzi
Byùoby... poprzeã  Jest jeszcze na to wiele dowodów

To za wszytko piszemy nie dla tego, jakoby wiêtego Szkaplerza zaùo¿enie
miaùo byã w jakiej w¹tpliwoci  gdy¿ to i naszych, i dawniejszych, wieków
samo przez siê jest dosyã jasne  ale ¿ebymy braci¹ tym mocniej ugruntowali, aby snadê na potem, lekkoci¹ jakich nieumiejêtnych uwiedzeni, od
tak wiêtego Bractwa odwieã siê nie dali.

ROZDZIA£ VI
Úwiêty Szkaplerz nie tylko zakonników karmelitów
jest wùasny, ale te¿ i inszych braci120,
którym porz¹dnie121 bywa rozdany
Z tego, co siê powiedziaùo, baczyã siê mo¿e122, ¿e ten wiêty Habit
Najwiêtszej Panny z Góry Karmelu jest wùasny123 zakonników karmelitów.
A wszak¿e mógùby kto spytaã, sk¹d to mamy, ¿e go te¿ inszym  okrom
zakonników  rozdajemy. Temu pytaniu w tym rozdziale dosyã siê stanie.
To tedy niech za pewne bêdzie, ¿e wymieniony habit nie tylko zakonnikom
sùu¿y, ale te¿ i wszytkim, którym bywa porz¹dnie rozdany za pozwoleniem
powy¿szych zakonników tak, ¿e z niego staj¹ siê uczestnikami wielu przywilejów, ùask, zasùug, odpustów, i tym podobnych, jako gdzie indziej obaczymy.
A ¿e to tak jest, trzeba wiedzieã, i¿ wszelka dobroã ma tê wùasnoã,
¿e jest samej siebie udzielna124, i im bardziej jest dobra, tym siê wiêcej
udziela. Dlatego, gdy¿ wiêty Szkaplerz jest dobroci¹ dosyã szerok¹ i do-
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inszych braci  tutaj: innych bractw
porz¹dnie  prawnie, wedùug pewnych reguù
baczyã siê mo¿e  widaã
wùasny  nale¿¹cy tylko do danej osoby
udzielna  dobroczynna, udzielaj¹ca siê innym

skonaù¹, jest sùusznoã, aby siê i szeroko, i wielom125, udzielaù  jeli natury
dobroci ujã nie chce126.
Dlatego¿, chocia¿ najpierwszym i osobliwszym sposobem wymieniony habit sùu¿y karmelitom  bo im która rzecz bli¿sza jest pocz¹tku swego, z którego idzie, tym te¿ wiêcej bierze z jego influencji127 udzielnoci 
i¿ tedy karmelici wzglêdem swego wiêtego zakonu s¹ bli¿szymi Panny
Najwiêtszej, idzie za tym, ¿e bardziej s¹ uczestnikami dobroci i influencji128 Szkaplerza wiêtego i im najpierwszym i osobliwym sposobem nale¿y
wiêty Szkaplerz. Jednak dla dobroci przyrodzenia129, któr¹ [to dobroã] 
jakomy powiedzieli  udziela samej siebie i drugim tak¿e sùu¿y, to jest
tym, którym go sùusznie rozdaj¹.
Na potwierdzenie tego dosyã by tu byùo na starodawnym zwyczaju,
który ju¿ dawno od tak wielu wieków w Kociele Katolickim trwa, [poprzestaã]. Od tego bowiem czasu, którego bù. Szymon Stock przyj¹ù wiêty Habit od Panny Najwiêtszej, byù zwyczaj ten, ¿e go ludziom oñ130 prosz¹cym
rozdawano. Zaraz bowiem jako prêdko131 pomienionemu wiêtemu byù z
Nieba dany skarb takowy, inszym wielom132 okrom karmelitów rozdawano
go. Z najpierwszych, którzy go przyjêli, byli w. Ludwik  król francuski133,
wi¹tobliwy Edvardus  król Anglii134, Henryk  ksi¹¿ê lancastriañski135,
Henryk  hrabia na Nortumbryku136, a w krajach czeskich najpierwsz¹ byùa
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wielom  wielu ludziom
...ujã nie chce  nie chce straciã...
z jego influencji  z jego wpùywu, dziaùania
influencji  wpùywu, oddziaùywania
dla dobroci przyrodzenia  z powodu natury dobroci
oñ  o niego
jako prêdko  jak tylko
wielom  wielu
Ludwik IX Úwiêty (12141270), król Francji od 1226 r., wiêty Kocioùa Katolickiego
prawdopodobnie chodzi o Edwarda I Dùugonogiego (12391307), króla Anglii od
1272 r., uczestnika VII wyprawy krzy¿owej
mo¿e chodziã o dwóch sporód ksi¹¿¹t Lancaster: Henryka IV (Henryk Bolingbroke, 13671413), króla Anglii w latach 13991413, lub Henryka V (Henryk
Monmouth, 13871422), króla Anglii w latach 14131422
byã mo¿e chodzi o jednego z hrabiów Northumberland, Henryego de Percy
(12731314), walcz¹cego w Szkocji i Walii w szeregach Edwarda I Dùugonogiego

w. Angela137, Rajmunda króla czeskiego córka, o której bêdzie wzmianka
ni¿ej.
Od tego za czasu ustawicznoci¹ trwaù138 ten wiêty i chwalebny rozdawania wiêtego Szkaplerza przez naszego zakonu zakonników zwyczaj.
A jeli, wedle w. Augustyna, Zwyczaj ludu Bo¿ego i uchwaùy starszych jako prawo jakie zachowaã trzeba139, zaprawdê i tu by dosyã byùo na
zwyczaju bardzo starym przyjmowania Szkaplerza [poprzestaã], ¿eby byù
miasto140 prawa i ustawy jakiej przyjêty. A wszak¿e jednak dla ozdoby
Bractwa tego wiêkszej potrzeba tu jego zacnoã pokazaã, aby bracia zobaczyli, jak Bractwo to w Kociele Bo¿ym jest utwierdzone i ugruntowane.
Naprzód jest o tym wiele bardzo przywilejów Apostolskiej Stolicy i
listów papieskich, którymi siê wiêtego Szkaplerza Bractwo stanowi i
umacnia. Jest przywilej Sixta IV dosyã jasny i szeroki, który jest napisany w
ksiêdze nazwanej Monumenta Ordinis141 i w zebraniu zakonu w sùowie Tertiarii Fratres et Sorores142, który wspomina Miranda in Manuali Praelatorum143. Tam wyraênie pozwalaj¹ karmelitom i daj¹ dozwolenie, aby przyjmowali do wiêtego Bractwa Najwiêtszej Panny z Góry Karmelu, kogo by
tylko chcieli.
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w. Angela  wg Ozdoby Karmelu Zakonnego miaùa byã córk¹ Wùadysùawa II Jagielloñczyka (król czeski od 1471). Tam te¿ poznajemy w. Angelê jako cnotliw¹ i
miùuj¹c¹ Boga mùod¹ dziewczynê, która oddana na wychowanie siostrom zakonnym, oprócz pobo¿nego ¿ycia i cnotliwego usposobienia, nabyùa tak¿e umiejêtnoci czytania i rozumienia Pisma Úwiêtego; dost¹piã miaùa tak¿e objawienia Matki
Bo¿ej, podczas którego wyjawiono Angeli plany rychùego wydania jej za m¹¿ oraz
polecono ucieczkê i schronienie w klasztorze karmelitañskim na Górze Syjon. W
czasie swej podró¿y miaùa siê spotkaã m.in. ze w. Brokardem. Por.: Ýywot w.
Angeli panny, [w:] Ozdoba Karmelu Zakonnego, dz. cyt., s. 214221.
ustawicznoci¹ trwaù  trwaù nieprzerwanie
Mos populi Dei et instituta maiorum pro lege sunt tenenda (Obyczaju ludu Bo¿ego
i postanowieñ przodków nale¿y trzymaã siê jak prawa)  sùowa w. Augustyna
przytoczone przez w. Tomasza z Akwinu (S. th., III, q. 97, a. 3); zob. Sancti
Thomae de Aquino, Summa theologiae..., [w:] Sancti Thomae de Aquino, Opera
omnia, Roma 18881906
miasto  zamiast
Monumenta Ordinis Fratrum Beatae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae de
Monte Carmelo, Rzym 1587
Tertiarii Fratres et Sorores  bracia i siostry trzeciego zakonu
chodzi o Manuale praelatorum regularium autorstwa franciszkanina Luisa de Mirandy

Jest nadto bulla papie¿a Jana XXII, gdzie tego¿144 pozwala, tak¿e
Aleksandra V, Klemensa VII145, Grzegorza XIII, a przed Janem XXII: Adriana II146, Stefana V147, Sergiusza III148 i IV149 i Jana X150 i XI151, którzy to
te¿ potwierdzaj¹152.
I nie tak dawno naszych wieków one dwoje wiatùa  Klemens VIII i
Paweù V, papie¿e, którzy i z ¿ycia wi¹tobliwego, i z m¹droci w rz¹dzeniu
Kocioùa Bo¿ego, maj¹ swe godne zalecenie153, ci dali zupeùn¹ moc rozdawania wiêty Szkaplerz154 nie tylko w swoich wùasnych papieskich przywilejach z dobrej swej woli (motu proprio) na to nadanych, ale te¿ i swych
antecesorów postanowienia potwierdzili, którymi nam byli tej¿e mocy i
wùadze pozwolili155. Sùowa s¹ Pawùa V w bulli, która siê rozpoczyna: Cum
certas... (Gdy pewne. etc. dana nam roku 1606...); mówi tedy tak: Z
Boga Wszechmog¹cego miùosierdzia i bùogosùawionych Piotra i Pawùa apostoùów, jego moc¹ wszytkim obojga pùci wiernym, którzy wymienione Bractwo (to jest Najwiêtszej Panny z Góry Karmelu) gdziekolwiek tak teraz
przystojnie156 zaùo¿one, jako opisano (to jest jako w inszych pierwszych
przywilejach papieskich pokazano), jako i na potem, jeli bêdzie zaùo¿one,
przyjm¹ i habit wezm¹.
Potem ni¿ej daje [Paweù V] przeùo¿onemu naszemu generaùowi zupeùn¹ wùadzê na zakùadanie tego wiêtego Bractwa tymi sùowy: I miùemu synowi naszemu, teraz i na potem bêd¹cemu, przeorowi generalnemu wymie144
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tego¿  na to samo
Klemens VII  Giulio di Giuliano de Medici (14781534), papie¿ od 19 listopada
1523 r. do 25 wrzenia 1534 r.
pontyfikat Adriana II (Hadrian II) trwaù od 14 grudnia 867 r. do 14 grudnia 872 r.
pontyfikat Stefana V trwaù od wrzenia 885 r. do 14 wrzenia 891 r.
pontyfikat Sergiusza III trwaù od 29 stycznia 904 r. do 14 kwietnia 911 r.
pontyfikat Sergiusza IV (Pietro Boccapecora, ?1012) trwaù od 31 stycznia 1009 r.
do 12 maja 1012 r.
pontyfikat Jana X trwaù od marca 914 r. do marca 928 r.
pontyfikat Jana XI trwaù od lutego lub marca 931 r. do grudnia 935 r.
autor odwoùuje siê tutaj do legendarnej historii Karmelu, opieraj¹c siê na fantastycznej wersji historii Bractwa Skaplerza wiêtego, wywodz¹cej pocz¹tki Zakonu
od Eliasza oraz ukazuj¹cej nosz¹cych Szkaplerz karmelitów ju¿ w Starym Testamencie, a tak¿e przywoùuj¹cej wymienionych papie¿y jako maj¹cych potwierdzaã
przywilej przyjmowania przez Szkaplerz do Karmelu
zalecenie  powa¿anie, uszanowanie
wiêty Szkaplerz  wiêtego Szkaplerza
nam byli... pozwolili  nam udzielili
przystojnie  nale¿ycie, odpowiednio, chlubnie

nionego Zakonu Karmelitañskiego, abo w jego niebytnoci jego wikariuszowi generalnemu, aby to Bractwo Panny Maryi z Góry Karmelu na inszych miejscach wszêdzie, a nie tylko w Rzymie, stanowiã i zakùadaã i
wszytkich im wymienionych odpustów i ùask duchownych udzieliã mógù
wolno, powag¹ apostolsk¹ w niniejszym licie pozwalamy, chc¹c, aby jakie¿kolwiek konstytucje i sporz¹dzenia papieskie, i insze, temu na przeszkodzie nie byùy, i aby niniejsze pozwolenie wiecznymi czasy trwaùo. Dan
z Rzymu u w. Piotra, pod piercieniem ryboùowa157, dnia 30 paêdziernika
1606. Papiestwa naszego roku drugiego.
[

]

ROZDZIA£ XXII
Bractwa zakùadanie i Szkaplerza rozdawanie
Przewielebny ojciec generaù ojców karmelitów nie bosych (abo antiquae observantiae Regularis), tak¿e i wielebny ojciec generaù ojców karmelitów bosych abo reformatów (którzy reguùê pierwotn¹ chowaj¹), jako
przedtem, tak i teraz mog¹ to Bractwo zakùadaã. Któr¹ to wùadz¹158 im potwierdziù i znowu daù Ojciec Úwiêty Paweù V, najwy¿szy biskup. Jako tedy
o przewielebnym ojcu generale ojców karmelitów nie bosych, abo antiquae
observantiae rzecz pewna jest, tak o wielebnym generale ojców karmelitów
bosych, abo reformatów, nie trzeba w¹tpiã. Abowiem ten z zakonnikami
swymi wszytkimi przywilejami i indultami, których insi ojcowie karmelici
za¿ywaj¹, szczyciã siê ma, gdy¿ jako to dobrze uwa¿a o. Cyprian, ci reformaci lub bosi s¹ prawdziwi karmelici, i tym zarówno159 wszytkie prawa i
przywileje caùego Zakonu Karmelitañskiego, jako wùasne, nale¿¹ ! jako te¿
przez bullê abo listy papieskie dosyã objaniono jest, któremu objanieniu
jeliby kto wa¿yù siê abo miaù przeczyã, tego kl¹tw¹ wi¹¿e Stolica Apostol-
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ryboùowa  rybaka; chodzi o Piercieñ Rybaka (anulus Piscatoris), zùoty sygnet
papieski
wùadz¹ ! wùadzê
zarówno ! jednakowo

ska (jako opiewaj¹ bulle abo listy papieskie, które masz w Bullarium Autentycznym160 ojców karmelitów reformatów abo bosych primitivae observantiae). Lecz aby o karmelitach bosych ¿aden w¹tpiã nie mógù, maj¹ oni takie
prawa, które wyraên¹ i rzeteln¹ wùadzê do zakùadania Bractwa im daj¹. A na
ostatek jest o tej wùadzy generaùowi, ojców karmelitów bosych nale¿¹cej,
jasne objanienie wiêtego Zgromadzenia Kardynaùów161 nad sprawami
odpustów przeùo¿onych162; które te¿ objanienie wspominaj¹ w swoich
ksiêgach przewielebny ks. Stratiusz (niegdy generaù ojców karmelitów de
antiqua regulari observantia) i ks. Lezana163 (tak¿e karmelita de observantia).

Úwiêcenie i rozdawanie Szkaplerza
Nie trzeba w¹tpiã, ¿e mo¿e byã dany Szkaplerz osobom obcym, w
Zakonie Karmelitañskim nie bêd¹cym, poniewa¿ te¿ (krom tego, ¿e siê to
dosyã janie wywieã mo¿e ze starodawnego zwyczaju) gruntuje siê na objanieniu wiêtego Zgromadzenia Kardynaùów, które (jako wiadczy ks.
Lezana tomo 2. quaest. regul., cap. 15164 i Barbosa in Collectan. Bull: verbo
Confratres) objaniùo i obwieciùo, i¿ mo¿e byã dany wieckim braciom
habitus patientiae165 (to jest Szkaplerz), który samym zakonnikom wùa-
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w Bullarium Autentycznym  tj. w Archiwum Karmelitów Bosych, w którym przechowywano autentyki bulli papieskich udzielonych zakonowi
Zgromadzenia Kardynaùów ! Collegium Cardinalium Sanctae Romanae Ecclesiae, Kolegium Kardynaùów Úwiêtego Kocioùa Rzymskiego, ogóù kardynaùów, maj¹cych wspomagaã papie¿a w kierowaniu Kocioùem
przeùo¿onych  wy¿ej wymienionych
Juan Bautista de Lezana, Jan Chrzciciel Lezana (15861659)  hiszpañski karmelita, profesor wykùadaj¹cy na uniwersytetach w Toledo, Alcalá de Henares i Rzymie, obdarzony zaufaniem przez Urbana VIII oraz Innocentego X, autorytet w
dziedzinie prawa kanonicznego, teologii dogmatycznej i filozofii; autor m.in.: Liber apologeticus pro Immaculata Conceptione (Madryt 1616), Summa quaestionum regularium (Rzym 1637), Maria patrona (Rzym 1648), Summa theologiae
sacrae (Rzym 1651)
Summa quaestionum regularium (tom 2, rozdziaù 15)
habitus patientiae  ùac. habit cierpliwoci; jedno z okreleñ Szkaplerza w XVII w.
 do dzi podczas przyjmowania Szkaplerza sùychaã wypowiadane przez przeùo¿onego sùowa: Przyjmij sùodkie jarzmo Chrystusa i lekkie brzemiê Jego (jarzmo
przykazañ i posùuszeñstwa, brzemiê Krzy¿a)

nie166 przynale¿y. Co siê ma rozumieã  jako przestrzega ks. Lezana  nie
wedùug dùugoci i szerokoci, ale tylko wedùug ksztaùtu i materii, z której
ma byã urobiony167.
Pytamy siê tedy, kto mo¿e tym osobom Szkaplerz wiêciã i dawaã.
Na co odpowiadamy, ¿e to czyniã mog¹ zarówno przeùo¿eni ojców karmelitów (de antiqua observuantia regulari), [jak] i ojców karmelitów bosych
(primitivae observantiae), gdy¿ ! jakomy wy¿ej widzieli ! prawa i przywileje karmelitañskie tym wszytkim zarówno168 sùu¿¹.
Ýe i ojcowie nie bosi i bosi maj¹ zarówn¹ wùadzê do postanowienia169 Bractwa i do rozdawania Szkaplerza, insze dowody opuciwszy, dosyã janie pokazuje siê z dawnego i teraêniejszego nieprzerwanego zwyczaju, który byù i teraz trwa u ojców karmelitów de observantia i karmelitów
reformatów. A na koniec tego¿ ka¿dy dowodnie dochodziã170 mo¿e z ugody,
któr¹ najwy¿si przeùo¿eni karmelitañscy ! to jest ojców karmelitów de observantia i karmelitów reformatów ! swoim i wszytkich zakonników swoich imieniem Roku Pañskiego 1616 (ze strony171 rozdawania Szkaplerza i ze
strony procesji Bractwa) uczynili i ka¿dy swoim zakonnikom onej przestrzegaã rozkazali. Ci bowiem, uwa¿aj¹c, i¿  wedùug postanowienia Klemensa VIII  na jednym miejscu jedno tylko bractwo ka¿dego zakonu abo
tego nazwiska mo¿e byã i ¿e na wielu miejscach i ojcowie de observantia, i
bosi, pospoùu tam¿e maj¹ i potem mieã mog¹ swoje klasztory, tedy dla zachowania miêdzy sob¹ miùej zgody, wzajemnej miùoci i potrzebnego porz¹dku, postanowili, ¿eby gdzie ojcowie de antiqua observantia abo ojcowie
reformaci maj¹ zaùo¿one Bractwo, mogli ojcowie reformaci abo ojcowie de
observantia respective, u których Bractwo zaùo¿one nie jest, Szkaplerz ¿¹daj¹cym [go] daã. A ci tym samym maj¹ byã poczytani za przyjêtych i wpisanych do Bractwa ju¿ tam u inszych ojców zaùo¿onego i wszytkich odpustów, ùask i przywilejów Bractwa, za¿ywaã maj¹.
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wùanie ! prawdziwie
urobiony ! wykonany
zarówno ! jednakowo
postanowienia  ustanowienia, zatwierdzenia
dowodnie dochodziã  udowadniaã skutecznie, przekonuj¹co
ze strony  w kwestii

Procesje
Co siê tyczy procesji miesiêcznych i tej, która odprawowana bywa w
wiêto Najwiêtszej Panny Maryi z Góry Karmelu miesi¹ca lipca, ten porz¹dek stanowili172, to jest: jeli ojcowie, którzy u siebie maj¹ zaùo¿one
Bractwo, tych procesji odprawowaã nie zechc¹, tedy ¿eby mogli one odprawowaã ojcowie, u których nie jest zaùo¿one Bractwo; a bracia na owych
[procesjach] bêd¹cy zwykùych odpustów dost¹pi¹.
Tê wszytkê173 ugodê potwierdziù potem Ojciec Úwiêty papie¿ Paweù
V w bulli Ad ea per quae etc.174 Roku Pañskiego 1617 i chciaù, aby wszyscy wszytkiego175 Karmelitañskiego Zakonu zakonnicy powinni byli tê
ugodê potomnymi czasy176 zachowaã. Masz tê bullê w Bullarium Autentycznym ojców bosych.

Przestroga
A ¿e wùadza wiêcenia i rozdawania Szkaplerza i przyjmowania do
Bractwa przeùo¿onemu Zakonu Karmelitañskiego wùanie177 nale¿y, insi za
z jego tylko zlecenia i pozwolenia to czyniã mog¹, dlatego kapùani tego zakonu maj¹ upatrywaã178 i wiedzieã, jak i którym w swoim zakonie dane
bywa to pozwolenie. A kapùani inszych zakonów, abo kapùani wieccy !
choãby byli przeùo¿onymi abo godnoã jak¹ mieli, nie maj¹ siê wa¿yã tego
czyniã bez takowego wzwy¿ mianowanego dozwolenia179, gdy¿ takiej wùadzy nie maj¹.
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stanowili  ustanowili (tj. przeùo¿eni karmelitañscy)
wszytkê ! caù¹
Ad ea per quae  brewe Pawùa V z 6 marca 1617 r.
wszytkiego ! caùego
potomnymi czasy  w nastêpnych latach
wùanie  jedynie, tylko
upatrywaã  uwa¿nie widzieã
dozwolenia  pozwolenia

Úw. Cyryl z Konstantynopola, legendarny-generaù wspólnoty pustelniczej na
Górze Karmel w latach 12211224

Bù. Bertold z Lombardii, czwarty przeor z Góry Karmel

ROZDZIA£ XXIII
Sposób postanowienia180 Bractwa Szkaplerza wiêtego
Wielebnemu ojcu generaùowi, tak ojców karmelitów bosych, jak i
ojców karmelitów nie bosych, dana jest wùadza od Stolicy Apostolskiej zakùadaã to Bractwo; który [to generaù] dla dalekoci181 mo¿e zleciã prowincjaùowi, abo komu inszemu, obieranie182 i naznaczenie miejsca, gdzie ma
byã postanowione Bractwo, a tam sam generaù przez swoje listy autentyczne
Bractwo [mo¿e] zakùadaã.
Jeliby tedy który ksi¹dz pleban abo proboszcz, abo któregokolwiek
zakonu przeùo¿ony, chciaù w swoim kociele to Bractwo mieã, tego od przerzeczonego ojca generaùa (b¹dê ojców karmelitów antiquae observuantiae
regularis, b¹dê ojców karmelitów reformatów primitivae obseruantiae) ¿¹daã bêdzie.
W zaùo¿eniu Bractwa potrzeba zachowaã [to], co w tej mierze sporz¹dziù Klemens VIII w bulli Quaecumque a Sede Apostolica 183. Tak¿e maj¹ zachowaã dekret Úwiêtego Zgromadzenia Kardynaùów super indulgetiis,
które przydaùo ut dum de novo instituitur, in aliquo loco una Confraternitas
(wyj¹wszy bractwo Przenajwiêtszego Sakramentu, które to Úwiête Zgromadzenie nie tylko pozwala, ale te¿ pragnie, ¿eby u ka¿dej fary184 byùo) non
sit alia similis in ipso et in alio ad tria milliaria propinquo loco prius
erecta. Pozwoliùo jednak przeùo¿onemu, maj¹cemu wùadzê do erygowania
Bractwa, aby w tej dalekoci mógù sùusznej przyczyny dyspensowaã, byle
pierwej byù na to dany konsens ab ordinario loci inscriptis.
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postanowienia  ustanowienia, zakùadania
dla dalekoci  z powodu du¿ej odlegùoci
obieranie  wybór
konstytucja Klemensa VIII Quaecumque z 7 grudnia 1604 r.
u ka¿dej fary  w ka¿dej parafii

Bractwo ma byã postanowione przy pewnym oùtarzu abo te¿ w kaplicy na to zgotowanej185. Na oùtarzu Bractwa  b¹dê w kociele, b¹dê w kaplicy bêd¹cym  bêdzie obraz Najwiêtszej Panny podaj¹cej Szkaplerz
wiêty bù. Szymonowi, jako w historii pisz¹ i maluj¹.
W czas186, tak dla pierwszej, jak dla inszych procesji, da siê malowaã chor¹giew z obrazem Najwiêtszej Panny, maj¹cej pod pùaszczem braci
i siostry ró¿nych stanów w Szkaplerzyku.
Tak¿e ksiêgi, gdzie wpisaã siê187 bêd¹ wstêpuj¹cy, i ksiêgi, w które
siê napisze pocz¹tek zaùo¿enia Bractwa i potem za czasem188 [to], co siê
trafi w Bractwie pamiêci godnego, nagotowaã189 potrzeba, jako i insze rzeczy potrzebne.
Od ojców karmelitów bêdzie naznaczony ojciec presidens190 Bractwa, to jest kapùan który z mieszkaj¹cych w tamtym kociele abo miejscu,
gdzie siê funduje Bractwo, który by o porz¹dku w Bractwie i o rzeczach
jego zawiadowaù191; któremu bêdzie dana wùadza do powiêcenia Szkaplerzy i przyjmowania do Bractwa. A jeli to Bractwo bêdzie nie w kociele
ojców karmelitów, ale w jakim inszym kociele, sùuszna rzecz bêdzie, aby
ten kapùan byù192, który jest starszy abo przeùo¿ony, abo kaznodzieja w tamtym kociele.
Przed zakùadaniem Bractwa dobrze bêdzie mieã pogotowiu193 kilkadziesi¹t Szkaplerzy ! abo ile by siê zdaùo194 ! dla tych, którzy podobno195
zaraz przy zaùo¿eniu Bractwa daliby siê wpisaã.
Miawszy sùuszne dozwolenie, tak od wielebnego ojca generaùa, jako
i od ks. biskupa, i rzeczy do uroczystoci zaùo¿enia potrzebne nagotowawszy, ojciec presidens Bractwa, abo przeùo¿ony karmelitañski, naznaczy
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zgotowanej  przygotowanej, przeznaczonej
W czas  na czas, w porê
wpisaã siê  wpisywaã siê
za czasem  z czasem
nagotowaã ! przygotowaã
presidens  przeùo¿ony zw. przeorem lub prefektem, który czuwaã miaù nad przestrzeganiem ustaw Bractwa
o rzeczach... zawiadowaù  zarz¹dzaù sprawami
ten kapùan byù  tym kapùanem byù ten
pogotowiu  w pogotowiu, przygotowanych
ile by siê zdaùo  ile wyda siê stosownym
podobno ! prawdopodobnie

dzieñ pewny do odprawowania tego zaùo¿enia. A dobrze by [byùo] naznaczyã które wiêto Panny Maryi, abo jeliby to nie mogùo byã, tedy jakie
insze wiêto abo te¿ któr¹ niedzielê.
W dzieñ naznaczony rano po odpiewaniu hymnu Veni Creator Spiritus196 z kolekt¹197 Deus qui corda fidelium etc.198 i Actiones nostras...199
odprawi siê procesja z obrazem Najwiêtszej Panny (i jeliby siê zdaùo200, z
Najwiêtszym Sakramentem) z uroczystoci¹201, jaka202 mo¿e byã od którego inszego kocioùa, jeli tam bêdzie, abo choã z samego kocioùa, gdzie ma
byã zaùo¿one Bractwo, przez rynek (byle byùo na to potrzebne pozwolenie, o
które wczas203 trzeba siê staraã) abo przynajmniej przez cmentarz, abo przez
sam kocióù. Bêdzie Msza piewana o Najwiêtszej Pannie z Góry Karmelu,
jako w Mszale karmelitañskim dnia 16 lipca, chyba ¿eby przeszkodziùa uroczystoã wielka samego wiêta i dnia na to naznaczonego. W póù204 Mszy
bêdzie kazanie o zacnoci i po¿ytkach duchownych i o powinnociach tego
Bractwa. A co siê tknie tych po¿ytków duchownych i powinnoci, mo¿e ks.
kaznodzieja o nich namieniã  jako opisano w Sumariuszu ùask i w nauce o
podaniu powinnoci, abo jako siê bêdzie zdaùo. A to wszytko mo¿e króciuchno odprawiã, odsyùaj¹c braci¹ dla dostateczniejszej wiadomoci
wszytkiego do ojca duchownego Bractwa abo ksi¹g o tym napisanych. Na
koñcu kazania ks. kaznodzieja poka¿e listy autentyczne wielebnego ojca
generaùa, za którymi205 funduje siê tam Bractwo, poka¿e tak¿e consens ordinarii loci. Na ostatek ks. kaznodzieja ogùosi, ¿e ! kiedy bêdzie dostateczna liczba braci  ojciec presidens Bractwa naznaczy dzieñ na pierwsz¹
schadzkê206 dla obierania panów urzêdników207 Bractwa.
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Veni, Creator Spiritus  O, Stworzycielu Duchu przyjdê...
z kolekt¹  kolekta: modlitwa w czasie Mszy w., odmawiana za lud przez kapùana
Deus...  Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti... (Bo¿e, który serca wiernych owieceniem Ducha Úwiêtego nauczyù...)
Actiones nostras...  Czynnoci nasze...
siê zdaùo  wydaùo siê sùusznym, byùo mo¿liwe
z uroczystoci¹ ! uroczycie
jaka  która, tzn. procesja
wczas ! wczeniej
w póù  w poùowie
za którymi  na podstawie których
schadzkê  zebranie, spotkanie
dla obierania panów urzêdników  w celu wyboru czùonków zarz¹du Bractwa

Jeliby którzy mieli tego dnia do Bractwa wst¹piã208, tedy mo¿e siê to
odprawiã po kazaniu b¹dê po nabo¿eñstwie porannym, abo te¿ po nieszporach, abo kiedy siê bêdzie zdaùo.
Nabo¿eñstwo skoñczy siê piewaniem Te Deum laudamus209 b¹dê rano, b¹dê wieczór.
Ojciec presidens Bractwa, zniósùszy siê210 z ojcami karmelitami,
pierwsz¹ schadzkê na obieranie urzêdników zùo¿y211 jak najprêdzej bêdzie
mogùo byã.
Kiedy ojciec presidens na czas jaki odjedzie, abo ! chorob¹ zùo¿ony !
urzêdu swego odprawowaã nie bêdzie mógù, tedy, póki siê nie wróci abo nie
ozdrowieje, inszy ma byã naznaczony przez starszego Zakonu Karmelitañskiego; abo, je¿eli tego bêdzie potrzeba, a dla dalekoci trudno bêdzie doùo¿yã siê212 przerzeczonego starszego, starsi Bractwa niech tymczasem naznacz¹ którego ksiêdza z tych, którzy tam mieszkaj¹, a potem niech dadz¹ o
tym znaã starszemu karmelitañskiemu, aby on sporz¹dziù213, jak siê jemu
bêdzie zdaùo.
Przy oùtarzu Bractwa b¹dê w kaplicy tego Bractwa bêdzie zawieszona
tablica maj¹c[a] na wierzchu malowan¹ Najwiêtsz¹ Pannê, okrywaj¹c¹
pùaszczem braci i siostry, abo te¿ podaj¹c¹ Szkaplerz w. Szymonowi.
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A¿ do drugiej poùowy XX w. przyjêcie Szkaplerza wiêtego byùo równoznaczne ze
wst¹pieniem do Bractwa Szkaplerznego. W okresie odnowy po Soborze Watykañskim II oddzielono decyzjê o przyjêciu Szkaplerza (jako wejcie do Rodziny Karmelitañskiej) od decyzji wst¹pienia do konkretnego Bractwa Szkaplerznego (z
czym wi¹¿¹ siê dalsze, powa¿niejsze, obowi¹zki).
Te Deum laudamus  Ciebie, Boga, wychwalamy
zniósùszy siê  porozumiawszy siê
zùo¿y  wyznaczy, ustanowi
doùo¿yã siê  poradziã siê
sporz¹dziù ! rozporz¹dziù

Na tej¿e tablicy pod obrazem Najwiêtszej Panny napisze siê tytuù taki:

BRACTWO SZKAPLERZA ÚWIÆTEGO
NAJÚWIÆTSZEJ PANNY MARYI
Z GÓRY KARMELU,
dawno w Kociele Bo¿ym kwitn¹ce,
a w tym kociele (w tej kaplicy/u tego oùtarza)
zaùo¿one
Roku Pañskiego ............... dnia ...............

Pod tym tytuùem napisz¹ siê krótko ùaski i powinnoci, jako s¹ opisane w Sumariuszu. Jednak w ùasce pi¹tej mog¹ siê napisaã wszytkie odpusty Ojca Úwiêtego Pawùa V i niektóre insze, jako siê bêdzie zdaùo214.
Na ostatek napisze siê, ¿e bracia rozmaite nauki koùo tych ùask i powinnoci znajd¹ w ksiêgach o tym napisanych, abo ¿e im poda ojciec duchowny b¹dê spowiednik, którego siê te¿ poradz¹, kiedy jak¹ w¹tpliwoã w
czym bêd¹ mieli.
Jeliby za w tym sposobie zaùo¿enia Bractwa czego nie doùo¿ono215,
wszak ka¿dy m¹dry uczyni [to], co sama potrzeba poka¿e, poradziwszy siê
(jeli trzeba) ojców karmelitów lub kogo inszego w tych rzeczach biegùego.
[
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jak siê bêdzie zdaùo  jeli wyda siê to odpowiednim, sùusznym
nie doùo¿ono  nie dopeùniono

Úw. Szymon Stock

SKARB
KARMELITAÑSKI
[czêã II]

gdzie siê kùadzie krótkie zebranie
przywilejów, ùask i odpustów
starodawnego i przezacnego Bractwa
Szkaplerza wiêtego
Bùogosùawionej Panny Maryi z Góry Karmelu

Przenajdostojniejszej Bogarodzicy,
Przenajchwalebniejszej Królowej Nieba
i Ziemi,
Przenajmo¿niejszej Obronie rodzaju
ludzkiego,
Najwiêtszej Pannie Maryi,
oddawszy najni¿sz¹ czoùobitnoã
jako najni¿szy podnó¿ek,
prac¹ maleñk¹ swojê216 pokornie
ofiarujê
ks. Przemysùaw Domiechowski
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prac¹ maleñk¹ swojê  swoj¹ skromn¹ pracê

Widz¹c i uznawaj¹c, jak wszelki217 czùowiek chrzecijañski, któremu
miùe wieczne zbawienie dusze218 swojej, ubiega siê rozlicznymi sposobami
do owiadczenia nabo¿nego afektu219 swego i do oddawania niskich posùug
swoich, Tobie, o Miùociwa Pani i Dobrodziejko. Widz¹c to  mówiê  jam
te¿ co dzieñ i noc przemylawaù, jakobym te¿ Tobie owiadczyù i jawnie
podaù szczery afekt jakiejkolwiek usùugi mojej. Lecz niedostatek mój zawsze mi odpór dawaù i wstrêt czyniù. Zwyczajn¹ bowiem ze w. Piotrem apostoùem piosnkê piewam: Zùota i srebra nie mam220, tudzie¿ i z onym elektem u Izajasza proroka: Nie znajdujê chleba w domu, abo celi mojej221.
Jednak przecie wiedz¹c, i¿ królowie  wspaniaùe serca  maleñkim podarunkiem poddanych swoich nie gardz¹, jako czytam, ¿e król francuski Ludwik XI od ubogiego wieniaka, Konona imieniem, rzepê sobie ofiarowan¹
wdziêcznie przyj¹wszy, zùotem onê oddarowaù222. Tak¿e sùawny król perski
Artakserkses, gdy mu kmiotek ubogi Syneta garã wody z rzeki Cyrhy ofiarowaù, on j¹ mile w zùoty roztruchan223 przyj¹ù. A ato¿ ja te¿, nie maj¹c co
inszego, garã wody z tym ubogim kmiotkiem Tobie, o Przenajwiêtsza
Królowa, ofiarujê. Wod¹ nazywam te ùaski przezacnego Bractwa Szkaplerza
wiêtego, gdy¿ i Syn Twój a Mistrz nasz, Chrystus Jezus, ùaski swoje wod¹
nazywaã raczyù, mówi¹c: Aqua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquae
salientis in vitam aeternam224. I sùusznie Tobie maj¹ byã oddane te ùaski,
bo przez Ciê s¹ nam dane. Niemasz nic tak dobrego  opowiada jawnie
patriarcha225 zakonu naszego, Bernard w.  co by przez Twe rêce do nas
nie przychodziùo, zatem przyzwoita [to rzecz], aby do Ciebie znowu przez
odwdziêczenie nasze przychodziùo. Ty sama ze szczególnej dobroci swojej
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wszelki  ka¿dy
dusze  duszy
do owiadczenia afektu  o okazanie uczucia, miùoci, przywi¹zania
por.: Nie mam srebra ani zùota (...) ale co mam, to ci dajê (Dz 3,6)
por.: Nie jestem lekarzem. W mym domu nie ma chleba ni szaty. Nie czyñcie
mnie wodzem ludu! (Iz 3,7)
oddarowaù  odwdziêczyù siê podarunkiem za podarunek
roztruchan  du¿y ozdobny puchar do wznoszenia toastów i dekorowania stoùów
Aqua, quam ego dabo ei...  ùac.: woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim êródùem wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu.; por.: J 4,13!14
patriarcha  tutaj w znaczeniu: duchowy ojciec zakonu cystersów

to Bractwo Szkaplerza wiêtego w przezacnym Zakonie Karmelitañskim
obfitymi ùaskami nadaùa, znacznymi dobrodziejstwami ubogaciùa. Niech
tedy Tobie na odwdziêczenie do ofiarowania godne siê staj¹, które Ty, o
najdobrotliwsza Opiekunko i jedyna po Panu Bogu Nadziejo moja, w tê
ksi¹¿kê zebrane na owiadczenie podanej usùugi mojej, racz wdziêcznie
przyj¹ã, pokornie proszê, przynajmniej jako garã wody ode mnie, ubogiego
prostaka, szczerym sercem ofiarowan¹. A mnie w ostatni¹ godzinê upalenia
gorzkiej mierci mojej racz jej kropelkê u¿yczyã. Probê z najni¿szym uni¿eniem powtórzywszy, miùociwej ùasce Twojej oddajê siê caùym sercem i
caùym afektem226 jak najpilniej.

w klasztorze naszym mogilskim227, 24 marca 1648
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caùym afektem  caù¹ miùoci¹, przywi¹zaniem
w klasztorze...  opactwo cystersów w Krakowie-Mogile; Przemysùaw Prawdzic
Domiechowski byù opatem tego klasztoru

Úw. Szymon Stock odbiera Szkaplerz wiêty z r¹k Najwiêtszej Panny Maryi

DO POBOÝNEGO CZYTELNIKA
Lubo228 przed kilk¹ lat wydrukowana jest ksi¹¿eczka o ùaskach i
przywilejach przezacnego Bractwa Szkaplerza wiêtego i w niej krótko s¹
opisane te ùaski i przywileje, i nauki do u¿ywania, i sposoby do ich nabycia
s¹ podane. Jednak zdaùo mi siê za sùuszn¹ i po¿yteczn¹ rzecz rzetelniej i
nieco szerzej te ùaski naukami i sposobami objaniã. Co abym gruntownie
uczyniù, u¿yùem ksi¹¿ek ùaciñskich i inszych, i ró¿nych ró¿nie o rzeczy
przedsiêwziêtej drukowanych, i  nie sadz¹c siê229 na swym rozumie  daùem j¹ pod uwa¿ny rozs¹dek inszych godnych, którym o tym wiedzieã nale¿y, i dobrze rozs¹dzon¹ od nich230 do druku podaùem; nic w tym inszego nie
uwa¿aj¹c231, tylko wiêksze pomno¿enie chwaùy Wielkiej Cesarzowej Niebieskiej, jedynej Dobrodziejki mojej, dziwnie dobrotliwej Fundatorki i
Opiekunki tego Bractwa Szkaplerza wiêtego ! tudzie¿232 te¿ i po¿ytek
zbawienny braci i sióstr, kiedy jasno widzieã bêd¹, jako czego w swym
Bractwie u¿ywaã. U¿ywaj¿e tedy pobo¿nym sercem, a tê lich¹, ale szczer¹,
pracê moj¹ wdziêcznie przyjmij.
[
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Lubo ! chocia¿
nie sadz¹c siê  nie opieraj¹c siê
rozs¹dzon¹ od nich  rozwa¿on¹, rozpatrzon¹ przez nich
nic w tym inszego nie uwa¿aj¹c  nie maj¹c na celu niczego innego, jak...
tudzie¿  oprócz tego

ROZDZIA£ II
Nauki o powinnociach szerzej podane
I
Szkaplerz z czego urobiony i jakiej maci ma byã233?
Co siê tknie materii234, z jakiej ma byã urobiony Szkaplerz, i jakiej
maci ma byã, o. Cyprian napisaù, ¿e z jakiejkolwiek materii mo¿e byã urobiony, jednak  mówi ! sùuszna rzecz, aby z podùej byù materii235, abowiem
synom Panny Najwiêtszej (która byùa najpokorniejsza) bardzo przystoi
pokora. Kolor za  mówi ! ¿e ma byã griseus, sive subobscurus236, gdy¿
takowej maci za¿ywaj¹ sami karmelici. Acz ! mówi ! nie jest to rzecz tak
potrzebna, ¿eby bez tego nie mogùy byã otrzymane ùaski i przywileje Szkaplerza, jest jednak rzecz nader przystojna237.
Wielebny ks. Stratiusz te¿, co siê tknie materii i maci, pisze, ¿e gdy¿
nosz¹ Szkaplerz ku czci Panny Maryi i jako znak szat Jej, które ! jako Ojcowie wiêci wiadcz¹ ! nie bùawatne abo jedwabne byùy, ale weùniane i
przyrodzonej maci238, przystojna rzecz jest, aby Szkaplerz byù weùniany
przyrodzonej maci, coloris grisei, ad nigredinem tendentis239.
Tak¿e o. Szymon á Spiritu Sancto podobn¹ daje naukê i przypomina,
¿e Szkaplerz dwie czêci ma mieã, nie jednê240 tylko.
A z strony maci241 ! jeli kto spyta ! co by czyniã mieli, kiedy by
karmelitañskiej nie dostali?
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z czego urobiony i jakiej maci ma byã  z czego zrobiony i jakiego koloru powinien byã
materii  materiaùu
z podùej byù materii  ze skromnego materiaùu
griseus, sive subobscurus  szary, raczej ciemny
przystojna ! wùaciwa
przyrodzonej maci  naturalnego koloru
coloris grisei, ad nigredinem tendentis  ùac. koloru szarego, wpadaj¹cego w czerñ
jednê ! jedn¹
z strony maci  w kwestii koloru

Naprzód odpowiadamy, ¿e siê to rzadko trafi. Atoli jednak, gdy¿ o.
Cyprian uczy, ¿e nie przeszkodziùaby insza maã, tedy w takim niedostatku
mog¹ inszej u¿ywaã, staraj¹c siê jednak, aby nie bardzo ró¿na byùa od karmelitañskiej. Drudzy242 te¿ pisz¹, ¿e w tym niedostatku mo¿e sùu¿yã czarna
maã. Jednak potem, kiedy karmelitañski dostan¹, dobrze bêdzie tej maci
Szkaplerz inszy wzi¹ã.

II
Wielkoã Szkaplerza
O. Cyprian pyta siê, jak wielki ma byã Szkaplerz, to jest, dla braci
tego Bractwa. Odpowiada, ¿e okrelonej miary nie ma, jednak przystojna
miara siê zda, ¿eby Szkaplerz najmniej byù szeroki na cztery palce, a dùugi
na szeã, abo jakiego dostan¹, abo jako nabo¿eñstwo ka¿demu poda243. Atoli bracia niech siê spuszcz¹244 na zdanie tych, którzy do Bractwa przyjmuj¹ i
Szkaplerz rozdaj¹. Ci za zwyczaj upatrowaã245 bêd¹.

III
Jeli246 ma co byã wyszywanego
abo przyszytego na Szkaplerzu?
Spytasz, jeli na Szkaplerzu ma byã imiê Jezus, abo Maryja, abo co
podobnego? Odpowiadamy, ¿e jest to rzecz bardzo chwalebna, jednak nie
jest koniecznie potrzebna, ale na woli to ka¿dego bêdzie247, abowiem i bez
tego sùu¿y Szkaplerz.
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Drudzy ! inni
jako nabo¿eñstwo ka¿demu poda  stosownie do pobo¿noci ka¿dego
niech siê spuszcz¹  niech zdadz¹ siê
zwyczaj upatrowaã  zachowywaã zwyczaj, postêpowaã wedùug niego
Jeli ! czy
na woli to ka¿dego bêdzie  bêdzie to zale¿aùo od woli ka¿dego

IV
Od kogo ma byã powiêcony i dany, i przyjêty, Szkaplerz?
Ýe mo¿e byã dany Szkaplerz osobom obcym, to jest w Zakonie Karmelitañskim nie bêd¹cym, w¹tpiã nie potrzeba. Abowiem, krom starodawnego zwyczaju i inszych praw, Sacra Cardinalium Congregatio248 dosyã
janie obwieciùa, ¿e to mo¿e byã, o czym te¿ wiadczy Barbosa (in Coll.
Bull. verbo Confratres) i pater Lezana (tomo 2, quaest. regul., cap. 15249).
O. Cyprian pyta siê, jeli plebani abo zakonnicy inszego zakonu mog¹ rozdawaã Szkaplerz. Odpowiada, ¿e tego ¿adn¹ miar¹ czyniã nie mog¹250. Pisze te¿ o. Szymon á Spiritu Sancto (jako te¿ to z nauki inszych mamy), ¿e aby kto byù Bractwa Szkaplerza bratem, nie dosyã, ¿eby sam wdziaù
na siê Szkaplerz (choãby wzi¹ù Szkaplerz po którym bracie  b¹dê ¿ywym,
b¹dê umarùym  pozostaùy), nawet choãby siê cuda przez który z tych Szkaplerzy pokazaùy byùy, ale trzeba zawsze, aby Szkaplerz byù powiêcony i
dany od kapùana, który by miaù tê wùadz¹251 od Zakonu Karmelitañskiego,
b¹dê by ten byù kapùanem Zakonu Karmelitañskiego, b¹dê inszego zakonu,
b¹dê te¿ kapùanem wieckim.

V
Gdzie ma byã dany i przyjêty?
Pospolicie w kociele karmelitañskim abo tam, gdzie bêdzie Bractwo
erygowane252, ma siê wiêciã i przyj¹ã Szkaplerz. Jednak chorym i tym,
którym pozwol¹ starsi253 Zakonu Karmelitañskiego, dla sùusznych przyczyn
mo¿e siê wiêciã i daã w ich domach, jako to w pewnych ksi¹¿kach czytamy. W drodze te¿, gdzie siê trafi byã podró¿nemu ksiêdzu, który ma tê wùa248
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Sacra Cardinalium Congregatio  ùac. Kongregacja Kardynaùów
Summa quaestionum regularium (tom 2, rozdziaù 15)
A¿ do Soboru Watykañskiego II prawo przyjmowania do Bractwa Szkaplerznego
(co byùo jednoznaczne z przyjêciem Szkaplerza) posiadali jedynie karmelici oraz
ci, którym oni sami takiego prawa udzielili.
tê wùadz¹  tê wùadzê
erygowane ! zaùo¿one
starsi  przeùo¿eni

dz¹ i dozwolenie, mo¿e wiêciã i daã Szkaplerz; lub w którym kociele (a to
przystojniejsza rzecz by byùa), lub w domu tych, którzy o Szkaplerz prosz¹,
abo gdziekolwiek, byle tylko miaù potrzeby254 do powiêcenia. Której to
nauki dowodnie255 dochodziã mo¿emy z tego, co pisz¹ o podobnych rzeczach i co w onych zachowaã zwykli, i z tego, co pisze Navarrus256 o Ró¿anym Wianku257.
Pisze te¿ o. Szymon, ¿e kto ma wùadz¹ na bùogosùawienie lub powiêcenie i rozdawanie Szkaplerza, mo¿e go powiêciã i rozdaã gdziekolwiek, b¹dê by to byùo miejsce duchowne, b¹dê te¿ nie. Pisze tak¿e o. Szymon, ¿e ten ksi¹dz mo¿e wiele Szkaplerzy razem powiêciã. Mo¿e te¿ je tak
powiêcone posùaã osobom nieobecnym, b¹dê odlegùym, abo je daã komu,
aby one258 rozdawaù inszym osobom pewnym, abo te¿ tym, o których jeszcze wiadomoci niemasz, które by gdzie kiedy o nie mogùy prosiã. A ka¿dy
z tych osób, oblókùszy siê w tê wiêt¹ Sukienkê, tym samym zostaje bratem
lub siostr¹ tego Bractwa i ju¿ do niego nale¿y ! to pisze o. Szymon. Jednak
mógùby kapùan ten, który Szkaplerze wiêci, wszytkie modlitwy odmówiã i
kùaã jeden z tych Szkaplerzy na tego, przez którego je rozesùaã ma, obracaj¹c umysù swój259 do tych, którym dane bêd¹; tak¿e mógùby tych¿e przyj¹ã
do spoùecznoci zasùug zakonnych.
O wpisaniu imienia swego czytaj ni¿ej naukê VII.

VI
Jako siê przygotowaã?
Pospolicie [ci], którzy chc¹ do Bractwa wst¹piã i Szkaplerz przyj¹ã,
przygotuj¹ siê do tego przez Spowiedê i Komuni¹260 wiêt¹ (co te¿ sùu¿y na
254
255
256

257
258
259
260

potrzeby  potrzebne rzeczy
dowodnie ! przekonuj¹co
Navarrus, Martín de Azpilcueta (14911586)  hiszpañski teolog i znawca prawa
kanonicznego, autor m.in. Manuale sive Enchiridion Confessariorum et Poenitentium (Rzym 1568)
o Ró¿anym Wianku  o Ró¿añcu wiêtym
one  tj. Szkaplerze
umysù swój  myli swoje
Komuni¹ ! Komuniê

dost¹pienie261 odpustu zupeùnego); jednak kto by do tego nie mógù ùatwo
przyjã, dosyã mu bêdzie ! odùo¿ywszy Komuni¹ abo te¿ i Spowiedê na
inszy czas ! ¿aùowaã za grzechy, na skruchê siê zdobywaj¹c, i Szkaplerz
przyj¹ã.
Pisze te¿ o. Szymon, ¿e kto by przyj¹ù Szkaplerz, w grzechu miertelnym bêd¹c (czego, Bo¿e, nie daj!), tedy zostaùby prawdziwie bratem i,
nosz¹c go w tym nieszczêliwym i niebezpiecznym stanie, za¿yùby ! ile
mo¿na rzecz262 (to jest, ile taki grzech nie przeszkadza lub gdzie status gratiae non requiritur263) ! zasùug Zakonu Karmelitañskiego i wszytkich przywilejów Bractwa (to jest, jeli insze uczynki powinne odprawuje).
[

]

VII
Wpisanie siê
Przyj¹wszy (lubo264 z r¹k samego ksiêdza, który go wiêciù, lubo
przez kogo inszego, jako siê wy¿ej z nauki o. Szymona napisaùo) Szkaplerz,
ka¿dy niech siê stara, aby jego imiê wùasne z przezwiskiem w ksiêgi Bractwa wpisano. Abowiem jest to starodawny zwyczaj, jako pewni autorowie
pisz¹, którego zaniedbaã nie maj¹265. I owszem, o. Tomasz (i insi pewni) to
po prostu zachowaã ka¿¹.

VIII
Kiedy i jako Szkaplerz nosiã?
Szkaplerz na sobie niech nosz¹ ustawicznie we dnie i w nocy, jako
ucz¹ o. Cyprian i ks. Stratius, i insi pewni autorowie o tym daj¹ znaã. A nie
za pasem abo w kieszeni, abo w zanadrzu, abo gdzie indziej ! jako te¿ m¹-
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na dost¹pienie  dost¹pieniu
ile mo¿na rzecz  o ile jest to rzecz mo¿liwa
status gratiae non requiritur  ùac. stan ùaski nie jest wymagany
lubo ! albo
nie maj¹  nie powinni

drze ks. Stratius, o. Szymon á Spiritu Sancto i insi niektórzy przestrzegaj¹ !
ale na szyi (za sob¹ i przed sob¹ wisz¹cy, jako wyraênie przydaje266 o. Szymon), abowiem ! jako uwa¿aj¹ o. Cyprian, ks. Stratius i o. Szymon !
ksztaùt i nazwisko267 tej Sukienki tego wyci¹ga268 i tak te¿ ! mówi o. Cyprian ! ma zwyczaj. Acz przydaje o. Cyprian, ¿e mogliby i gdzie indziej
przy sobie go mieã, lecz to on pisze nie ¿eby pospolicie mieli to zachowaã,
ale ¿eby wiedzieli, i¿ kiedy by podobno w frasunku jakim dla269 wrzodu abo
podobnej choroby nie mogli go na szyi nosiã (acz to rzadko siê trafi, ¿eby
dla tej przyczyny nie mogli go mieã na szyi), mog¹ to natenczas czyniã.
Lecz pospolicie tego czyniã nie maj¹270.
Nie bêd¹ za powinni271 bracia z jakiejkolwiek przyczyny zdj¹ã z
siebie Szkaplerza ! ani we dnie, ani w nocy, ani maù¿onkowie, ani w ¿adnej
grze ! jako z nauki ks. Stratiusa, o. Szymona i inszych to mamy. Abowiem
 mówi o. Szymon  Szkaplerz jest znakiem braterstwa duchownego braci i
sióstr duchownych Rodzicielki Bo¿ej, jest szata wiêta, obdarzona od tej
Rodzicielki Bo¿ej rozmaitymi darami i ùaskami dla tego i przyszùego ¿ywota. To o. Szymon. Do tego uwa¿aã mamy, ¿e ! jako z historii ¿ywota w.
Szymona Stocka (pisze pater Gregorius Nazianzenus, karmelita bosy) i
przed tym ! ludzie ró¿nych stanów i panowie wielcy, i ksi¹¿êta, tak bardzo
sobie ten niebieski klejnot wa¿yli, i¿ którzy za ¿ywota nie mogli do tego
przyjã, aby go na sobie nosili, tedy przynajmniej przy mierci oñ272 prosili,
aby tak uzbrojeni z tego wiata zeszli.
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przydaje ! dodaje
nazwisko  nazwa, tytuù
wyci¹ga ! wymaga
dla  z powodu
pospolicie... nie maj¹  w normalnej sytuacji... nie powinni
Nie bêd¹... powinni  nie bêd¹ mogli
oñ  o niego

Matka Bo¿a Szkaplerzna

Jeliby za kiedy któremu bratu nadjego wol¹273 Szkaplerz zdjêto ! na
przykùad od zbójców abo od nieprzyjacióù Kocioùa Úwiêtego, jako to od
heretyków, Ýydów, Tatarów, i inszych podobnych, abo od kata, od oprawców lub inszych ministris iustitiae274, abo te¿ jeliby sam brat z siebie zdj¹ù
przez szaleñstwo jakie prêdkie lub nagle i nieobacznie275, abo te¿ dobrowolnie z jakiej sùusznej przyczyny na chwilkê czasu ! tedy pisze o. Szymon a
Spiritu Santo, ¿e w takowych przypadkach nic nie ubywa z tego, czego
mógù za¿ywaã, to jest za¿ywania ratunków, przywilejów i odpustów, abo
inszych ùask, jako kiedy go trzymaù i nosiù z nabo¿eñstwem. To o. Szymon.
Jednak w tych i w inszych tym podobnych frasunkach niech, im prêdzej
bêdzie mogùo byã, staraj¹ siê bracia o Szkaplerz ! lubo o ten, lubo o którykolwiek inszy. Abowiem kiedy by w tym niedbali byli, tedy tym czasem
postradaliby przywilejów i dobrodziejstw Bractwa.
Spyta kto, jeli276 kat abo którykolwiek inszy minister iustitiae ma
Szkaplerz zdj¹ã z tych, którzy w jego rêce wpadn¹ abo których mu w rêce
do katowania lub mêczenia, abo zatracenia, dadz¹. Odpowiadamy, ¿e nie
powinien ! chyba ¿eby mu miaù ten Szkaplerz do wykonania277 powinnoci
swojej przeszkodziã. A natenczas przynajmniej do ramienia abo do rêki, abo
gdzie indziej niech go przywi¹¿e, abowiem i tym mo¿e byã i jest po¿yteczny, i pomocny ! o czym te¿ pewne cuda czytamy. A kiedy siê trafi katu
kogo maj¹cego Szkaplerz zatraciã278, tedy po skonaniu niech ten Szkaplerz,
jeli pozostaù, z uczciwoci¹ schowa.
Kto by za, dobrowolnie i chc¹c, bez Szkaplerza chodziù i byù, tedy !
jako te¿ pisze o. Szymon ! postradaùby ùask i przywilejów Bractwa. Atoli
jednak mo¿e siê do tego¿ noszenia wracaã, kiedykolwiek zechce ! jako o.
Szymon uczy ! acz i w tym trzeba siê baã niedbalstwa.
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nad jego wol¹  wbrew jego woli
ministris iustitiae  ùac. sùug wymiaru sprawiedliwoci
nieobacznie ! przypadkowo
jeli ! czy
do wykonania  w wykonaniu
zatraciã  straciã, ci¹ã

IX
Odmiana Szkaplerza
Pisze o. Szymon, ¿e brat mo¿e odmieniã tak pierwszy Szkaplerz, jako i którykolwiek inszy. Mo¿e mieã ró¿ne, jako siê jemu podoba, dla ró¿nych czasów i przypadków, a którykolwiek z tych tak wa¿ny bêdzie, jako i
pierwszy raz powiêcony, abowiem dosyã na tym, ¿e go ju¿ raz do Bractwa
przyjêto. To o. Szymon. Acz w tym, co pisze ze strony279 u¿ywania ró¿nych
Szkaplerzy, trzeba siê wystrzegaã wszelakiej pró¿noci, lekkoci lub lekkomylnoci i pùochoci.
Spytasz, co czyniã, kiedy by Szkaplerz zgin¹ù, abo by siê rozdarù?
Na to o. Cyprian odpowiada (jako i insi tak¹¿ naukê maj¹), ¿e natenczas
mo¿e brat wzi¹ã inszy, ile razy siê to trafi. A ten inszy, acz dobra by rzecz
byùa, ¿eby byù powiêcony, jednak nie jest to rzecz koniecznie potrzebna,
poniewa¿ bùogosùawieñstwo i przypuszczenie do Bractwa ju¿ stanêùo280, a to
byùa najpotrzebniejsza i przedniejsza rzecz, której wyci¹gaj¹281. To o. Cyprian.
Jeli za spytasz, co maj¹ czyniã bracia z tym Szkaplerzem, który siê
tak rozdarù i zepsowaù282, ¿e ju¿ sùu¿yã nie mo¿e, radzimy, ¿eby ten Szkaplerz z uczciwoci¹ schowano, a potem kiedy siê trafi, ¿e kto umrze, niech
go wùo¿¹ do trumny przy ciele tamtego zmarùego ! b¹dê brata, b¹dê kogo
inszego. Abo ten przerzeczony zepsowany Szkaplerz niech dadz¹ zakrystianowi lub ksiêdzu któremu, aby go spaliwszy, popióù wrzuciù do piscyny283,
gdzie te¿ podobne rzeczy wrzucaj¹ i wlewaj¹.
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ze strony  w kwestii
stanêùo  miaùo miejsce, wydarzyùo siê
wyci¹gaj¹ ! wymagaj¹
zepsowaù ! zniszczyù
do piscyny  tj. w miejsce do skùadowania pozostaùoci po obrzêdach kocielnych,
które maj¹ byã spalone w Wielk¹ Sobotê. Rzeczy powiêcone traktowano z nale¿nym szacunkiem i nawet popióù po ich spaleniu skùadano tylko w miejscu cile do
tego przeznaczonym. Takie zalecenie aktualne jest równie¿ dzi.

X
Jakim umysùem przyj¹ã i nosiã Szkaplerz?
Úw. Jan284 patriarcha jerozolimski  który byù wziêty na tê stolicê z
Karmelitañskiego Zakonu, a ¿yù koùo roku 400  w Regule285, w której opisuje sposób ¿ycia, który zachowali karmelici (tak przed przyjciem Pana
Jezusowym na wiat, jako i potem), opisuje te¿ habit tego zakonu, tudzie¿
te¿ i to, co ka¿da suknia znaczyùa, aby to oni uwa¿aj¹c286, na po¿ytek to
swój duchowny obracali. Wspomina tedy i superlhumerale287, to jest (jako
tam¿e i gdzie indziej, mianowicie u o. Grzegorza á S. Basilio, czytamy)
Szkaplerz, który nosili, i jego tajemnice, jak te¿ to czyni¹ i insi autorowie.
Zaczym przyznaã musimy, i¿ przed w. Szymonem mieli karmelici Szkaplerz. Jeliby kto za pisaù, jakoby dopiero natenczas, kiedy go daùa Najwiêtsza Panna w. Szymonowi, mieli pocz¹ã go nosiã, to ma siê tak rozumieã, ¿e od tego czasu poczêli go nosiã nie tylko wzglêdem starodawnego
zwyczaju, ale te¿ z rozkazania samej Matki Bo¿ej za znak288 i herb zakonników swoich i Bractwa swego, na znak osobliwej Jej opieki i wzglêdem inszych tajemnic, które ni¿ej opisujemy, jako na przykùad: acz przed potopem
bywaùa têcza na niebie, lecz jeszcze nie znaczyùa tego wszytkiego, co potem
znaczyùa. Abowiem potem chciaù Pan Bóg, ¿eby sùu¿yùa te¿ za znak przymierza. Aczkolwiek tedy byùa przedtem w zakonie ta szata szkaplerzem
nazwana, lecz jeszcze tego nie wziêli byli z r¹k Królowej Niebieskiej, osobliwej Matki i Patronki Zakonu ich, i jeszcze nie miaù Szkaplerz inszych
tajemnic i ùask, których nabyù potem, jako go im daùa Panna Miùociwa 
jako dobrze uwa¿a o. Grzegorz Nazjanzeñski (o czym te¿ czytaj Petrum
Thomam Sarac. in vita S. Dionisii289). Ta tedy Matka dobrotliwa, insze ta284
285
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Jan XLIV  biskup Jerozolimy
w Regule  chodzi o dzieùo pt. Liber de institutione primorum monachorum, zwane
te¿ Ksiêg¹ pierwszych mnichów
uwa¿aj¹c  rozwa¿aj¹c
superhumerale  superumerale, ùac. dwa pùaty lnianego pùótna (jeden na plecach,
drugi na piersiach) zù¹czone paskiem na ramionach
za znak  jako znak
Petrum Thomam...  w ¿ywocie w. Dionizego autorstwa Piotra Tomasza Saracenusa

jemnice do onego290 przyù¹czywszy i inszymi rozmaitymi niebieskimi ùaskami ubogaciwszy, i obdarzywszy, chciaùa, aby go synowie swoi z Jej wùasnych rak przyjêli i mieli; co i wykonaùa, daj¹c go w. Szymonowi, tego
zakonu generaùowi, a przezeñ wszytkim karmelitom i inszym, w Bractwie
ich bêd¹cym (jako gdzie indziej dostatecznie opisuj¹), aby przez takow¹
szatê, jako przez znak z Nieba dany, zakon z Bractwem tym znakomitszym
zostaù i od zùych przypadków ochronion byù. Co aby siê zrozumiaùo, inne
podobne przykùady przynios¹ ci, którzy przerzeczone tajemnice i ùaski objaniaj¹, mianowicie o. Cyprian á S. Maria i pater Gregorius Nazianzenus á
S. Basilio, i wielebny ks. D¹browski.
Z tego, co siê tu wy¿ej króciuchno przeùo¿yùo, ùatwo ka¿dy dojdzie,
jakim umysùem ma przyj¹ã i nosiã Szkaplerz. Abowiem ka¿dy obaczy, ¿e na
Szkaplerz nie maj¹ patrzyã (jako dobrze o. Grzegorz Nazjanzy napomina i
inni te¿ o tym daj¹ znaã) jako na rzecz jak¹ prost¹ i goù¹, ale raczej nañ patrzyã mamy, jako uwa¿amy na przykùad piercieñ i insze szaty biskupie,
kapùañskie i kocielne, i insze rzeczy, które co inszego z postanowienia Kocioùa Úwiêtego znacz¹, jako to przez szaty kapùañskie designantur  mówi
w. Tomasz, doktor anielski  virtutes ministrorum Dei, etc291. Abo te¿ jako
uwa¿amy habit zakonny, który co inszego tak¿e znaczy  na przykùad biaùy
habit znaczy czystoã ¿ycia, któr¹ zakonnik taki habit nosz¹cy ma mieã,
szary znaczy umartwienie i pokutê, któr¹ ponosiã powinni ci, którzy taki
habit nosz¹. Zgoùa ogólnie mówi¹c, habit zakonny przypomina i na pamiêã
przywodzi ka¿demu zakonnikowi powinnoci zakonne. Abo te¿ na Szkaplerz mamy patrzyã, jako patrzymy i na rozmaite rzeczy, które z postanowienia Kocioùa Úwiêtego wzglêdem bùogosùawieñstwa kapùañskiego sùu¿¹
do skutków, które nadprzyrodzonym sposobem bywaj¹ dane. Na przykùad
kocielne szaty abo habit zakonny nie tylko s¹ znakiem czego inszego, ale
te¿ z postanowienia tak¿e Kocioùa Úwiêtego, ¿e wiêcone przez kapùana
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onego  tj. Szkaplerza
designantur...  ùac. okrelaj¹ cnoty sùug Bo¿ych (Per ornamenta vero designantur virtutes ministrorum Dei.); parafraza fragmentu Summy teologicznej w. Tomasza z Akwinu (t. 13, zagadnienie 98, artykuù 5)

bywaj¹, moc maj¹ duchown¹ przeciwko nieprzyjacioùom dusznym292. Tak¿e
woda, ziele, zùoto, kadzidùo i insze rzeczy mog¹ sùu¿yã na ró¿ne potrzeby
doczesne, jednak Kocióù Úwiêty, powiêciwszy te rzeczy, chce, aby onych
u¿ywano na insze potrzeby, lecz ju¿ nie wzglêdem przyrodzonej jakiej mocy, ale raczej wzglêdem mocy nadprzyrodzonej, której nabyli przez postanowienie Kocioùa Úwiêtego i bùogosùawieñstwo kapùañskie. Zaczym, jako
skoro Kocióù Úwiêty te rzeczy wzwy¿ pomienione, abo insze podobne, naznaczy i postanowi, aby co inszego znaczyùy (abo ¿eby wzglêdem bùogosùawieñstwa kapùañskiego co sprawowaùy sposobem nadprzyrodzonym), ju¿
nie patrzymy na one, jako s¹ same w sobie, abo jako na proste rzeczy, ale
raczej one uwa¿amy jako rzeczy maj¹ce tajemnice i ùaski, których przedtem
nie miaùy; i w onych upatrujemy to, czego nabyùy z postanowienia i bùogosùawieñstwa przerzeczonego. Tak-¿e te¿, a nie inaczej, Szkaplerz wiêty
uwa¿aã potrzeba. Abowiem na Szkaplerz wiêty patrzyã mamy, jako na
szatê drog¹ niebiesk¹. W nim upatrywaã mamy rozmaite tajemnice i ùaski
niebieskie, którymi peùny jest i obdarzony.
Maj¹ tedy przyj¹ã i nosiã Szkaplerz wiêty na czeã i chwaùê Panu
Bogu Wszechmog¹cemu i Pannie Przenajwiêtszej, nabo¿nym ku nim sercem i dla miùoci Ich. Nosimy go jako znak i herb tej przezacnej familii duchownej Bractwa wiêtego, jako go sama Matka Bo¿a nazywa i mianuje.
Nosz¹ go na pami¹tkê i znak osobliwej opieki i obrony, któr¹ nam obiecaùa i
o nas ma Matka Miùociwa w rozlicznych niebezpieczeñstwach i potrzebach
ciaùa, i w inszych ró¿nych doczesnych potrzebach, a osobliwie w potrzebach
do duszy nale¿¹cych; na znak pilnego i wielkiego starania, które ma, abymy z tego wiata zeszli nie w grzechu miertelnym, abymy potêpieni nie
byli, ale raczej w ùasce Bo¿ej, abymy zbawienia wiecznego dostali. Zaczym nosimy go jako zadatek i upominek tej to wiekuistej chwaùy. Nosimy
jako rzecz, która z[e] sporz¹dzenia Boskiego i postanowienia Kocioùa
Úwiêtego wzglêdem powiêcenia kapùañskiego (i wzglêdem obietnice293,
zasùug i przyczyny samej Matki Bo¿ej) ma moc duchown¹ nadprzyrodzon¹,
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sobie przyù¹czon¹ i przydan¹ przeciwko najazdom szatañskim w rozmaitych
potrzebach ciaùa i dusze294.
A pomienionej macierzyñskiej opieki i pilnego okoùo nas starania,
tak¿e i mocy do Szkaplerza przybyùej i przydanej, ka¿dy ùatwo dochodziã
mo¿e z ró¿nych cudów, które Pan Bóg przez Szkaplerz i za przyczyn¹ Matki Bo¿ej czyniù i czyni. Nosimy Szkaplerz, ¿ebymy wszytkich darów ùask,
które wzglêdem sporz¹dzenia Boskiego, postanowienia Kocioùa i bùogosùawieñstwa kapùañskiego, i wzglêdem obietnice, zasùug i przyczyny Panny
Maryi, godnie go nosz¹cym dane bywaj¹, uczestnikami byli. Nosz¹ go na
pami¹tkê szat panieñskich Przeczystej Panny, to jest na pami¹tkê Jej cnót
powierzchownych i wnêtrznych, którymi Ona dziwnie295  i przed ludêmi, i
przed Bogiem  ozdobiona byùa.
Wzajemnie296 za, jako nosimy Szkaplerz na znak tego braterstwa
duchownego, tak te¿ go nosimy na znak i pami¹tkê obowi¹zku duchownego, którym-emy siê osobliwym sposobem z Bogiem naszym i Matk¹ Jego
zwi¹zali; i ¿ebymy za to wdziêcznymi byli, gdy¿ to Oni z miùosierdzia
swego sprawiã raczyli. A jako go nosimy na pami¹tkê osobliwej opieki i
miùoci Dobrodziejki naszej, tak nosimy na pami¹tkê miùoci naszej osobliwej synowskiej przeciwko297 Niej i powinnoci osobliwej. Ýe go nosimy
jako zadatek wiecznej chwaùy, to nam na pamiêã przywodzi, i¿ mamy tak
nieoszacowany klejnot bardzo sobie wa¿yã i szanowaã, i staraã siê, aby z
naszej strony przeszkody nie byùo do otrzymania tej chwaùy. A ¿e go nosimy jako rzecz powiêcon¹ i maj¹c¹ moc duchown¹, i ¿ebymy ùaski obiecane otrzymali, to nam przypomina, i¿ mamy go z wielk¹ uczciwoci¹ nosiã i
¿e mamy siê staraã przysposabiaã siê z naszej strony do u¿ywania tych darów niebieskich. Ýe go nosimy, na pami¹tkê szat panieñskich to czynimy,
abymy sobie przypomnieli, i¿ powinnimy nosiã jarzmo Chrystusowe, to
jest ¿e powinnimy cierpieã siùa298 dla miùoci Jego i Matki Bo¿ej, i ¿e po-
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winnimy gwaùt sobie czyniã w zwyciê¿eniu pokus szatañskich i namiêtnoci, i w wyrzeczeniu siê grzechów wszelakich, i w nabywaniu cnót wiêtych. A ¿e go nosimy na pami¹tkê cnót Dobrodziejki naszej, to czynimy,
abymy pamiêtali naladowaã J¹299 we wszytkich naszych sprawach; i ¿e
Ona nie lubi takich synów, którzy by siê nie wyrzekli wszelakich nieprawoci i zùoci w mylach, sùowach i uczynkach, i którzy by siê nie starali byã
Jej prawdziwymi i godnymi synami duchownymi, przysposobionymi i
przywùaszczonymi przez podobne cnoty, jakie Ona miaùa.
To ju¿ bracia z tego wszytkiego zrozumiej¹ poniek¹d, jakim umysùem Szkaplerz wiêty nosiã maj¹. Te tedy tajemnice i wiele inszych, które
gdzie indziej opisane znajd¹, których tu (krótkoci dogadzaj¹c) nie wspominamy, uwa¿aj¹c, bracia niech to wszytko na chwaùê Bo¿¹ i Najwiêtszej
Panny, i na swój duchowny po¿ytek, obracaj¹.
£aska Bo¿a i pobo¿ne ¿ycie
Aby temu, co siê wy¿ej napisaùo, mogli dosyã czyniã, niech siê staraj¹ zawsze w ùasce Bo¿ej byã, nawet i powszednich grzechów  ile byã
mo¿e  wystrzegaã siê. Abowiem, acz nie w¹tpimy, ¿e Matka Miùociwa nie
odrzuca od swojej opieki grzesznika, który Szkaplerz wiêty nosi, jednak
taki niewdziêcznik ma siê baã, aby Boga i Dobrodziejkê swoj¹ nie rozgniewaù, i ma pamiêtaã na ich sprawiedliwoã300.
Zaczym tym samym, ¿e osobliwie siê obowi¹zaù Panu Bogu i Najwiêtszej Pannie sùu¿yã, tym pilniej ma zachowaã Przykazanie Bo¿e i Kocioùa Úwiêtego, i powinnoci wszytkim wiernym nale¿¹ce (nawet i te, które
do stanu ka¿dego przynale¿¹); tym pilniej tak¿e maj¹ siê wystrzegaã grzechów wszelakich, pijañstwa, spronoci, oszukania bliêniego, przysi¹g,
przekleñstw, myli i sùów ladajakich i szkodliwych, zgoùa grzechów wszytkich.
Tak¿e tym pilniej maj¹ siê ãwiczyã w uczynkach miùosiernych, jako
to: chorego nawiedzaã; za ¿ywe, za umarùe, za tych, którzy Bractwo trzyma299
300
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j¹301, i za wszytkie potrzeby modliã siê; ubogim wedùug przemo¿enia swego302 jaùmu¿nê dawaã. Zgoùa na ostatek ma siê staraã, ¿eby samym skutkiem
wypeùniaù uczynki miùosierne nale¿¹ce do dusze i ciaùa.
Tak¿e sùuszna rzecz jest, aby nabo¿eñstwa pilnowali, na kazaniach,
na Mszach (i w powszednie te¿ dni) i na inszych nabo¿eñstwach bywali, w
wigiliê wi¹t karmelitañskich pocili, czêsto siê spowiadali i Najwiêtszy
Sakrament przyjmowali, i insze pobo¿ne uczynki odprawowali. Do tych
rzeczy jednak nie przymuszamy, bo nie s¹ do tego obowi¹zani (chyba [¿e]
sk¹din¹d), lecz ¿e takowych uczynków zwykli pilnowaã pobo¿ni chrzecijanie, sùuszniejsza rzecz siê zda, ¿eby tym pilniej mieli onych przestrzegaã
synowie osobliwi Najwiêtszej Panny, którzy podjêli siê osobliwym sposobem Panu Bogu sùu¿yã i tej Dobrodziejce swojej. A któ¿ w¹tpi, ¿e te¿ to
czyni¹ dla wielkich po¿ytków duchownych, które st¹d odnosz¹?
Maj¹ te¿ wiedzieã303 nauki, które do wiary wiêtej nale¿¹, Przykazanie Bo¿e i Kocioùa Úwiêtego, aby mogli dziatki swoje i czeladkê nauczyã,
czego pilnowaã maj¹, b¹dê przez siê, b¹dê przez kogo inszego.
Przy tym nale¿y im duchowo ¿ywot swój prowadziã. Zaczym mog¹
zasiêgaã nauki i mieã od ojca spowiednika abo ojca duchownego, jako to
czyniã maj¹  na przykùad: jako maj¹ rano i przez dzieñ sprawy swoje Panu
Bogu i Pannie Maryi ofiarowaã, jako maj¹ te¿ uczynki duchownie odprawowaã, jako maj¹ namiêtnoci umartwiaã i cnoty jakiej nabyã, i inszych
rzeczy tym podobnych mog¹ siê nauczyã i zachowaã.
Mog¹ te¿ mieã ksi¹¿ki duchowne z naukami duchownymi, których
by wedùug rady spowiednika i ojca duchownego u¿ywali.
A ¿e zawsze tak bardzo potrzebna jest ùaska Bo¿a, jakomy nadmienili, tedy jeliby kto przez grzech miertelny onê304 straciù (czego, Panie
Bo¿e, broñ!), niech siê co prêdzej stara do onej wróciã siê przez Spowiedê,
abo przynajmniej przez prawdziw¹ skruchê. Skrucha za jest [to] ¿aùowaã za
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grzechy nie tylko dla karania305 piekielnego, ale dla miùoci samego Boga,
którego kto obraziù, maj¹c przedsiêwziêcie306 spowiadaã siê i poprawiã 
czego szerzej nauczy ciê spowiednik. A tak skuteczna jest takowa skrucha,
¿e zaraz ka¿dy przez niê307 ùaski Bo¿ej dostêpuje. Zaczym bardzo zdrowa i
po¿yteczna, i owszem potrzebna rada jest tych, którzy radz¹ ka¿demu, ¿eby
siê przyzwyczaiù czêsto na ka¿dy dzieñ ¿aùowaã przez skruchê, aby kiedy by
na niego w grzechu miertelnym le¿¹cego mierã nagùa przypadùa, a nie
mógùby do Spowiedzi przyjã, przez ten wiêty zwyczaj mógùby siê sam
natenczas ratowaã i w ùasce Bo¿ej umrzeã.
Powinnoci i ustawy Bractwa
W¹tpiã te¿ nie potrzeba, ¿e maj¹ siê staraã ustawy Bractwa  b¹dê
wszytkim, b¹dê samym tylko panom urzêdnikom308 nale¿¹ce  zachowaã,
poniewa¿ one, choã do grzechu (co siê tknie Bractwa) nie obowi¹zuj¹309,
jednak postanowione s¹ dla dobrego Bractwa porz¹dku. A te gdzie indziej
znajd¹. Przy tym zalecamy chwalebne i wiête zwyczaje Bractwa, które siê
zachowuj¹ na wielk¹ chwaùê Bo¿¹ i Najwiêtszej Panny.
Do tego zalecamy te¿ pilnie te uczynki, dla których pewne ùaski i
odpusty braci s¹ dozwolone. A nie miaùyby bez sùusznej przyczyny zaniedbane byã takowe uczynki (zwùaszcza [te], które nale¿¹ do nabycia przywileju sobotniego), abowiem byùoby to niedbalstwo znakiem wielkiej oziêbùoci w sùu¿bie Bo¿ej i Najwiêtszej Panny, i pokazaliby, ¿e o po¿ytki duchowne maùo dbaj¹, i ¿e onych sobie nie powa¿aj¹, jako trzeba.
Powinnoci za ka¿dej ùaski maj¹ na swoim miejscu opisane. A co
siê tknie u¿ywania przywilejów od Ojca Úwiêtego papie¿a Klemensa VII i
inszych papie¿ów danych, tedy kiedy by kto wzi¹wszy Szkaplerz nic wiêcej
nie czyniù, nie mógùby ich za¿ywaã. Zaczym potrzebna rzecz bêdzie (jako
gdzie indziej rzetelnie czytamy i mo¿e siê to pokazaã sk¹din¹d), aby dla
305
306
307
308
309

dla karania  ze strachu przed kar¹...
przedsiêwziêcie  postanowienie, zamiar
niê  ni¹
panom urzêdnikom  peùni¹cym funkcje w Bractwie
do grzechu... nie obowi¹zuj¹  niedopeùnienie zobowi¹zañ objêtych ustawami
Bractwa nie skutkuje grzechem

za¿ywania tych przywilejów pilnowali wszyscy tych uczynków, które zwykli bracia odprawowaã, b¹dê z ustawy jakiej, b¹dê te¿ z chwalebnego zwyczaju u braci przyjêtego.
Koronka Panny Maryi
Przynale¿aùoby braci, jako synom Panny Maryi, odmawiaã Koronkê
Najwiêtszej Panny310, która ma 7 Pacierzy i 63 Zdrowych Maryi, do której
nie zabraniaj¹ inszych modlitw przydaã311. Jeli jednak przy inszych pacierzach ùaski sobotniej tej koronki odmawiaã nie mog¹, ¿e czasu do tego dla
inszych zabaw nie staje312, tedy niech siê nie frasuj¹, acz i ta niedùugo zabawi313.
O zwyczaju odmawiania na ka¿dy dzieñ
po 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi
Bracia ! ci zwùaszcza, którzy inszych pacierzy do nabycia ùaski sobotniej nale¿¹cych nie mog¹ odprawowaã, a daleko wiêcej jeli i bez miêsa
nie obejd¹ siê ! zwykli (krom inszych dobrych uczynków) na ka¿dy dzieñ
mawiaã po 7 Pacierzy i tyle¿ Zdrowych Maryi. Zwyczaj ten wiêty jest i
pochwaùy godny, abowiem ci¹ga siê na czeã i chwaùê314 Matki Bo¿ej, sùu¿y te¿ do pozyskania pewnych odpustów. Tak¿e kiedy by nie mogli inszych
modlitw ustnych odprawowaã, tedy przynajmniej tym odmawianiem 7 Pacierzy i Zdrowych Maryi owiadczaj¹ chêã swoj¹ i ochotê przeciwko miùociwej opiekunce315 swojej; i przynajmniej t¹ codzienn¹ i lekk¹ ofiar¹, jeliby wiêcej nie mogli czyniã, pokazuj¹ siê byã czùonkami ¿ywymi Bractwa
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Koronkê Najwiêtszej Panny  tj. tzw. Koronkê w. Brygidy. Por.: Koronka ta
skùadaùa siê z szeciu dziesi¹tek i trzech zdrowasiek przy krzy¿yku na pami¹tkê
63 lat ¿ycia Matki Bo¿ej, wedùug objawieñ w. Brygidy (1303-1373). Koronka w.
Brygidy jest zerodkowana na naladowaniu Matki Bo¿ej i stanowi jakby wùasne
oficjum do codziennego odmawiania (o. Dominik Wider OCD, Miejsce ró¿añca
w modlitwie karmelitów bosych, [w:] Szkaplerz wiêty no, na ró¿añcu pro! Wybrane materiaùy z obchodów V Ogólnopolskiego Spotkania Czcicieli Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Czerna, 19 lipca 2003 r., Kraków 2003, s. 20).
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acz i ta niedùugo zabawi  choã i ta zajmie niewiele czasu
ci¹ga siê na czeã i chwaùê  odnosi siê do oddawania czci i chwaùy...
przeciwko... opiekunce  ku opiekunce

tego wiêtego i prawdziwymi synami Panny Maryi przywùaszczonymi.
Sùusznie tedy ten wiêty zwyczaj braci zalecaj¹ i sùusznie go bracia przestrzegaj¹ ! zwùaszcza [ci], którzy inszych pacierzy do sobotniej ùaski nale¿¹cych odmawiaã nie mog¹, a tym jeszcze sùuszniej to czyni¹, kiedy by i
bez miêsa we rodê nie mogli siê obejã.
Jeliby za kto spytaù, czyli316 tym, którzy ! kiedy do Bractwa wstêpuj¹ ! nie mog¹ odprawowaã uczynków do trzeciej powinnoci ùaski sobotniej nale¿¹cych, jako s¹ opisane, ani te¿ czego inszego onym równego (o
czym jest nauka XXVII), mo¿e sùu¿yã to mawianie 7 Pacierzy i 7 Zdrowych
Maryi do nabycia ùaski sobotniej, abymy na to odpowiedzieli przykùadamy,
¿e apud p. 317 Petrum Lucium [w] Compendio Historico Carmelitano (gdzie
modlitwy i posty dla dost¹pienia ùaski sobotniej potrzebne podaje tak umiej¹cym czytaã, jak i nieumiej¹cym) czytamy, jakoby dla tej ùaski sobotniej ci,
którzy nie umiej¹ czytaã, mieli odmawiaã 82 abo 107 Pacierzy (o których
masz naukê XXVI) i miêsa nie jadaã w naznaczone dni, etc.
Tam¿e tedy wspomina p. Petrus Lucius, jakoby niektórzy rozumieã
mieli, i¿ generaù Karmelitañskiego Zakonu mógù dyspensowaã (to jest za
sùuszn¹ przyczyn¹), aby za one 82 abo 107 mawiali tylko po 7 Pacierzy i 7
Zdrowych Maryi.
Jednak¿e do tamtych 82 abo 107 Pacierzy wstrzymanie siê od miêsa,
jako siê namieniùo, przydawano, którym mogùo siê nagrodziã umniejszenie
tamtej liczby 82 abo 107 Pacierzy; to ju¿ nie mo¿e siê mówiã, aby oni rozumieli, ¿e te 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi bez inszych uczynków sùu¿yùy
do otrzymania ùaski sobotniej.
Lecz, nie szerz¹c siê z tym318, sam przerzeczony autor, to jest p. Petrus Lucius, który pisze o tym to ich zdaniu, acz wspomina i to, co siê
wzwy¿ namieniùo, to jest jakoby ci, którzy nie umiej¹ czytaã, powinni byli
tamte 82 abo 107 Pacierzy z wstrzymaniem siê od miêsa odprawowaã, jednak mówi, ¿e zdanie tych, którzy rozumiej¹, jakoby generaù mógù tê liczbê
umniejszyã (¿eby za nie tylko 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi mawiano), nie
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bardzo bezpiecznie jest, i po prostu twierdzi, ¿e tego nie mo¿e generaù czyniã, chyba ¿eby na to miaù wùadz¹ apostolsk¹. Abowiem ! mówi ten¿e Petrus Lucius ! odmiana Reguùy, w której tê liczbê 82 abo 107 Pacierzy podaj¹ i do której odsyùa braci Najwiêtsza Panna, samej tylko Stolicy Apostolskiej nale¿y. Zaczym i to mamy z nauki Petri Lucii319, ¿e ani to mawianie 7
Pacierzy i tyle¿ Zdrowych Maryi, choã i z wstrzymaniem siê od miêsa, nie
sùu¿yùoby do nabycia ùaski sobotniej, tudzie¿ tedy tym mniej by sùu¿yùo same mawianie bez wymienionego wstrzymania siê i postów.
Przydaje320 tam p. Petrus Lucius, i¿ mo¿emy jednak trzymaã321, ¿e
poniewa¿ Najwiêtsza Panna nie wyraziùa pewnej liczby tych Pacierzy, które maj¹ mawiaã bracia Szkaplerza, którzy czytaã nie umiej¹, lecz ich odsyùa
do liczby, któr¹ w Regule fratribus conversis322 naznaczono; tedy kiedy by
ojciec generaù, uprosiwszy sobie wùadzê apostolsk¹, t¹¿ wùadz¹ umniejszyù
liczbê Pacierzy w Regule opisan¹ pro conversis323, aby nie byli powinni
mawiaã tylko po 7 Pacierzy, abo ile by siê jemu zdaùo, tedy natenczas i bracia Szkaplerza dosyã by czynili, odmawiaj¹c liczbê od ojca generaùa okrelon¹.
O. Tomasz (który pisaù koùo roku 1597), drugi autor, którego ksi¹¿ki z
wùoskiego jêzyka na ùaciñski przeùo¿one Roku Pañskiego 1603 drukowano
! przewielebny ks. Stratius (niegdy324 prokurator generalny, a potem magister generalis325 ojców karmelitów de observantia, który pisaù roku 1640 a 
jako siê daje znaã  byù w tych rzeczach bardzo biegùy), o. Lezana (tego¿
zakonu dosyã uczony), po nim o. Szymon karmelita bosy lub reformatus
roku 1645 i 1650, i niektórzy insi, którzy tych czasów pisali, opisuj¹c powinnoci ùaski sobotniej, ¿adnej wzmianki nie czyni¹ o tych 7 Pacierzach.
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Ojciec za Cyprian, karmelita bosy, roku 1627 po prostu pisze, ¿e to
mawianie 7 Pacierzy i 7 Zdrowa Maryjo nie mo¿e sùu¿yã do nabycia ùaski
sobotniej, gdy¿  mówi on ! Paweù V godzinki abo wstrzymanie siê od miêsa naznaczyù.
Podobnej te¿ nauki dochodzimy z tego, co pisze o. Grzegorz Nazjanzy, karmelita bosy, roku 1641.
Zaczym, wedùug zdania p. Petri Lucii, o. Cypriana i o. Grzegorza, na
pytanie na pocz¹tku poùo¿one trzeba odpowiadaã, ¿e te 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi nie sùu¿¹ same do nabycia ùaski sobotniej, ale na co inszego,
chyba ¿eby przeùo¿eni Zakonu Karmelitañskiego moc¹ i wùadz¹ apostolsk¹
wstêpuj¹cym, którzy by czego inszego czyniã nie mogli, zamiast inszych
powinnych uczynków te 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi dispensando326,
naznaczyli. Przeùo¿eni tedy niech uwa¿aj¹, jeli przez jaki przywilej mog¹
to czyniã.
Rozumiaùby kto podobno, i¿ (wzglêdem Communicationis Privilegiorum327, o której niektórzy pisz¹, ¿e braci pozwolono jest) mog¹ to czyniã
przeùo¿eni przez przywilej, którego w podobnych rzeczach u¿ywaã mog¹
dla swoich zakonników. Lecz takie rozumienie z wielu przyczyn nie jest
pewne, tudzie¿ te¿ i niebezpieczne.
Abo te¿ chyba ¿eby to mawianie 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi
wzglêdem okolicznoci choroby abo inszej przyczyny, z której wstêpuj¹cy
inszych powinnych uczynków odprawowaã nie mog¹, byùo poczytane za
co[] tamtym uczynkom równego, przydawszy do tego cokolwiek inszego,
czemu by mogli ci zdoùaã ! na przykùad pewn¹ liczbê na ka¿dy dzieñ westchnienia do Pana Boga i do Matki Jego, na Msze o Pannie Maryi dawaã i
insze tym podobne rzeczy.
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dispensando  ùac. przez dyspensê, udzielaj¹c dyspensy
Communicationis Privilegiorum  ùac. wykazu przywilejów

Najwiêtsza Maryja Panna podaje tekst Bulli sobotniej Janowi XXII

Ta odpowiedê daje siê dla tych, którzy wstêpuj¹ do Bractwa, kiedy nic wiêcej czyniã nie mog¹. O tych za, którzy wst¹piwszy do Bractwa poczêli odprawowaã trzeci¹ powinnoã, jako j¹ opisano, a potem nie mog¹, czytaj naukê XXIX. Czytaj te¿ naukê XXX i XXXI.
Jakokolwiek bêdzie, ci, którzy inszych pacierzy do ùaski sobotniej
nale¿¹cych nie odprawuj¹, a daleko wiêcej ci, którzy i przerzeczonych inszych pacierzy nie mawiaj¹ i do tego we rodê bez miêsa siê nie obejd¹, abo
czego inszego tym uczynkom równego czyniã nie mog¹, niech siê tego
wiêtego zwyczaju trzymaj¹; abowiem jeli nie sùu¿y do nabycia ùaski sobotniej, do czego inszego sùu¿yã bêdzie.
[

]

ROZDZIA£ VI
Niektóre ustawy Bractwa
i powinnoci panów urzêdników
Wielebny o. Jacek Duracz328, Zakonu Karmelitañskiego antiquae regularis obseruantiae profes, dosyã piêknie pisaù o Zakonie Karmelitañskim
i o Bractwie jego, to jest o Bractwie Szkaplerza wiêtego Panny Maryi z
Góry Karmelu, w ksiêgach, które nazwaù Pobudka do Bractwa. Do tych
jego ksi¹g braci¹ i siostry odsyùamy. Tu tylko przytoczymy ustawy i powinnoci, jako je tam podaje wymieniony wielebny ojciec w czêci II przerzeczonej Pobudki... swojej.

328

o. Jacek Duracz (?1623)  karmelita trzewiczkowy, zwi¹zany z Akademi¹ Krakowsk¹, regens studium karmelitañskiego w Krakowie, komisarz generalny i wizytator klasztorów karmelitañskich w Polsce; przeor lwowskiego klasztoru; autor
dzieù z zakresu historii Karmelu i duchowoci karmelitañskiej; jego Pobudka do
Bractwa i Konfraterni Szkaplerza... danego bù. Szymonowi Stockjuszowi... w Anglii
mieszkaj¹cemu karmelicie... oddana do druku zostaùa w 1610 r.

I
O powinnociach powszechnych urzêdników
tego Bractwa, to jest, jakowych maj¹ obieraã na urzêdy
Te om329 rzeczy wszyscy wobec330 bêd¹ powinni upatrowaã urzêdnicy, a zwùaszcza wiêksi, aby tym lepiej mogli sprawowaã urzêdy swoje.
1. Aby panowie starsi i na urzêdach bêd¹cy takowi byli, aby siê Pana
Boga bali i dziwnie331 siê zapalali miùoci¹ ku chwale Bo¿ej i rozmna¿aniu
jej.
2. Aby siê nie wymawiali i nie wyùamowali z urzêdów, jeli je332 Pan
Bóg z natchnienia swego powoùa na nie, gdzie obj¹wszy urzêdy, bêd¹ siê o
to z wielk¹ pilnoci¹ staraã, aby bywali wszyscy obecnymi na schadzkach333, Mszach brackich, procesjach i inszych powinnociach i obrzêdach
swoich, nie patrz¹c jeden na drugiego, lecz wszyscy obopólnie, gdy¿ pospolicie mówi¹: Rêka rêkê umywa.
3. Starsi i urzêdnicy, potrzeba, aby byli takowi obierani, którzy by
gwaùtownymi wieckimi zabawami334 nie byli zatrudnieni, dla których by
nie mogli dogadzaã powinnociom brackim z urzêdu swojego. Zaczym i
Bractwu, i onym samym, wielka by siê szkoda dziaùa.
4. Przeùo¿eni tego Bractwa maj¹ byã baczni, m¹drzy, sprawiedliwoã i
prawdê miùuj¹cy, nie ùakomcy335, wierni i w niczym sùawy nienaruszonej,
nie popêdliwi do gniewu, lecz ùaskawie z braci¹ siê obchodz¹cy, gdy¿ wiêcej napominaniem piêknym ni¿ fukiem gniewliwym sprawiã mog¹.
5. Którzy by ozdobê, sùawê i po¿ytki takowe Bractwa tego nie tylko
upatrywaã, ale te¿ i ze wszytkich siù krzewiã, z uprzejmej chêci i ¿arliwoci
ku sùu¿bie Panny Przenajwiêtszej chcieli i mogli.
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om  osiem
wobec  publicznie, otwarcie
dziwnie  cudownie
je  ich
na schadzkach  na spotkaniach
gwaùtownymi wieckimi zabawami  wa¿nymi wieckimi zajêciami
ùakomcy  chciwi, ¿arùoczni

6. Aby w zgodzie jeden z drugim mieszkali, to jest, gdyby jednemu
nie przyszùo do tego dla gwaùtownych spraw, aby mógù dogodziã urzêdowi
swojemu, ma jeden drugiego z miùoci braterskiej zast¹piã.
7. Aby pobo¿nym i wi¹tobliwym sposobem ¿ywota chrzecijañskiego, do tego i zwierzchnoci¹ doczesn¹, byli zwierciadùem i przykùadem
drugim336, tak¿e obron¹ i ochron¹ Bractwu temu.
8. Takowi bêd¹ obierani na przeùo¿eñstwo, którzy by za urzêdu dorocznego swojego wieczn¹ pami¹tkê Pannie Przenajwiêtszej  b¹dê to co z
pracy swej, b¹dê za staraniem swym  cokolwiek zostawili.

II
O osobach, które bêd¹ na przeùo¿eñstwie abo urzêdach Bractwa
tego Szkaplerza Panny Maryi
Jako dwojaki urz¹d w tym naszym Bractwie jest  wiêkszy i mniejszy  tak dwojakich osób bêdzie potrzebowaù. Jedni, na których wszelki
rz¹d i sprawa piêkna, przykùad pobo¿nego ¿ycia, ozdoba Bractwa bêdzie
nale¿aùa. Drudzy, którzy tym bêd¹c podlegli i posùuszni, co im rozka¿¹ i na
co siê obowi¹¿¹, bêd¹ powinni temu dosyã uczyniã. Pierwszych ta liczba
jest i nazwiska337: przeor, podprzeorzy, konsiliarzowie siedm  z których
maj¹ byã obierani: dwaj arbitry (abo jednacze338), podskarbi, pisarz, zakrystian jeden.
Drudzy za, których te imiona poùo¿ymy, ju¿ nie bêd¹ przeùo¿onymi,
ale pewne powinnoci i posùugi Bractwa maj¹cy, których ten porz¹dek i
liczba: prokuratorowie dwaj, prowizorowie339 trzej, chor¹¿ych dwaj, pomocnicy do nich czterej, jaùmu¿nicy dwaj, marszaùków szeã, do Obrazu
noszenia czterej, sùug dwaj, infirmarzów340 dwaj.
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drugim  dla drugich
nazwiska  nazwy
jednacze  porednicy, negocjatorzy
prowizorowie  od: prowizor, kustosz, gospodarz
infirmarzów  braci opiekuj¹cych siê chorymi

To jednak tu bêdzie potrzeba wiedzieã, i¿ ci urzêdnicy poùo¿eni zaraz po przeorze pierwsze miejsce maj¹ po nim, gdzie i zakrystian mo¿e przy
nich siedzieã. A ci, którzy w drugiej linii s¹, maj¹ byã jako i drudzy. Do
tego pierwsi maj¹ byã obierani wolnie z liczby omidziesi¹t dwóch341 mê¿ów (abo dla342 niedostatku: z liczby dwudziestu pi¹ci343  jako siê potem
poka¿e). A drugich ju¿ oni sami bêd¹ obieraã wedùug baczenia swojego,
których by rozumieli sposobnymi344 do tych urzêdów i posùug.

III
Które wiele rzeczy powinni zachowaã panowie starsi
powszechnie, aby godnie odprawowali powinnoci swoje
1. Gdy¿ panowie starsi na to s¹ wysadzeni345, aby byli przykùadem
dobrym mùodszym i jako wieca na wyniosùym lichtarzu od ziemi zapalona,
bêd¹ tedy powinni nad insze (aby st¹d przykùad i pobudka rosùa drugim)
schodziã siê do kocioùa tego, gdzie Bractwo bêdzie zaùo¿one, na brack¹
Mszê, która bêdzie w niedziele drug¹ ka¿dego miesi¹ca, i tam byã w ùawce
pewnej do tego naznaczonej u stoùu lub oùtarza w kapach346, maj¹c Szkaplerze i rejestra do wpisywania braci i sióstr347, jeliby kto pragn¹ù byã w tym
Bractwie. Po której Mszy brackiej niedzielnej ma byã druga w poniedziaùek
¿aùobna Msza za braci zmarùych  i tam maj¹ wszyscy iã na ofiarê, tak bracia, jako i siostry.
2. Powinni te¿ bêd¹ byã w te niedziele na procesji z Przenajwiêtszym Sakramentem  nie tylko oni, lecz wszyscy bracia  jedni z chor¹gwi¹,
drudzy ze wiecami tu¿ przed Bo¿ym Ciaùem dla wiêkszej tym uczciwoci348 chwalebnemu Sakramentowi.
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omidziesi¹t dwóch  osiemdziesiêciu dwóch
dla  z powodu
dwudziestu pi¹ci  dwudziestu piêciu
rozumieli sposobnymi  uwa¿ali za odpowiednich
wysadzeni  wybrani, ustanowieni
w kapach  w uroczystych pùaszczach, zwykle koloru bùêkitnego, na wzór zakonnych biaùych
rejestra do wpisywania braci i sióstr  ksiêgi brackie
wiêkszej tym uczciwoci  tym wiêkszej czci...

3. Panowie przeùo¿eni bêd¹ powinni z pilnoci¹ upatrywaã przy wpisywaniu do ksi¹g Bractwa tego Szkaplerza, kto siê wpisuje.
4. Dwoje ksiêgi bêd¹ mieli do wpisowania  jedne, w które ojciec president dany z kapituùy prowincjalskiej, abo konwenckiej, za obieraniem
wszytkich braci zakonu naszego bêdzie wpisywaù, drugie za  w które
przeùo¿eni braccy. A to z tej miary i przyczyny, abowiem gdy¿ nie wszyscy
mog¹ odprawowaã powinnoci wszytkich, które ni¿ej opisujemy, jako¿ te¿
nie powinni (ani ich do tego obowi¹zuje Bractwo) jako drudzy, którzy dla
wiêkszej zasùugi ku Przeczystej Pannie (i wiêkszej korzyci zbawienia swego), jako to dyscypliny czyniã pewnych czasów, kurs349 w wiêta mówiã, i
insze. Przeto potrzeba bêdzie dwojga ksi¹g do przyjmowania braci do tego
Bractwa. W jednê bêdzie wpisywaù ojciec president tych, którzy nie bêd¹
mogli wszytkiemu dosyã czyniã, tylko: Szkaplerz nosiã, rodê zawsze pociã (to jest: nie jadaã miêsa), Godzinki Panny Maryi nasze karmelitañskie 
je¿eli umiej¹ czytaã  odmawiaã, a jeli nie umiej¹  82 (a w wiêta 107)
Pacierzy, tak¿e Zdrowych Maryi, jedno Credo; ci zwùaszcza, którzy prac
wielkich nie maj¹ i gospodarstwem wielkim nie s¹ zabawieni. A ludzie zabawni i pracowici przynajmniej 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi na ka¿dy
dzieñ bêd¹ odmawiaã; na koniec ku ka¿demu wiêtu Bùogosùawionej Panny
Maryi pociã i spowiadaã siê tak¿e, Przenajwiêtszy Sakrament przyjmowaã, a osobliwie na dzieñ Panny Maryi, któr¹ my zowiem Commemorationis solemnis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo350 (które to
wiêto zwyklimy obchodziã 16 dnia ksiê¿yca351 lipca, abo w niedzielê blisko przyszù¹352), o czym w pierwszej czêci Pobudki. Tych braci tedy w
pierwsze ksiêgi potrzeba bêdzie wpisywaã. A w drugie bêd¹ wpisywaã panowie starsi te353, którzy nad te rzeczy wy¿ej wymienione dobrowolnie (nie
z przymuszenia) bêd¹ chcieli siê obowi¹zaã do zachowania i rozmno¿enia
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kurs  prawdopodobnie chodzi o rozwa¿anie wykùadu pewnej nauki
Commemorationis ! uroczyste wspomnienie Najwiêtszej Dziewicy Maryi z
Góry Karmel
ksiê¿yca  miesi¹ca
blisko przyszù¹  nabli¿sz¹
te  tych

wszelakiego rz¹du i ozdoby w Bractwie, o których powinnociach ni¿ej
bêdziem mieli.
5. Bêd¹ te¿ panowie urzêdnicy bardzo pilno czule354 upatrywaã i
opatrywaã te wszytkie rzeczy, które przynale¿¹ ku ozdobie wszelakiej lub
oùtarza, który maj¹ mieã swój wùasny, lub kaplice za czasem i przymno¿eniem tego Bractwa.
6. Na wszelakich schadzkach brackich wszyscy starsi bêd¹ powinni
bywaã ! osobliwie przeor, podprzeorzy, konsyliarze, arbitry, poskarbi, pisarz i braci inszej dziesiêã celniejszych. A jeliby nie mógù byã przeor, tedy
podprzeorzemu355 ma zleciã i on byã ma. A jeliby on nie mógù, tedy starszy
konsyliarz; i tak porz¹dkiem, gdzie te¿ ojciec president bêdzie powinien
przy nich bywaã. A ojciec kaznodzieja na tych schadzkach, które w niedzielê drug¹ ka¿dego miesi¹ca bêd¹, powinien bêdzie napominania do braci i
sióstr czyniã za pewnym od nich salarium356.
7. Do tego ci sami przeùo¿eni bêd¹ powinni wota swoje wydawaã i
radziã o rzeczach do urzêdów nale¿¹cych, nie bior¹c do tego wszytkich braci. Lecz jeliby co wielkiego i gwaùtownego przypadùo, jako¿ nie mo¿e bez
tego byã, tedy mog¹ wszytkich braci do tego wezwaã i na miejscu swoim
radziã o tym (jednak za prezydencj¹357 ojca starszego abo  jeliby go nie
byùo  tedy którego zakonnika naszego podanego z ramienia kapituùy konwenckiej).
8. To siê te¿ pozwala panom starszym, aby im wolno przyczyniã
wszelakiego nabo¿eñstwa, a zwùaszcza Mszy, wigilii, dorocznych obchodów, tak tych, które siê ci¹gaj¹ ku czci i chwale Przenajwiêtszej Panny,
jako i tych, które postanowione s¹ za braci¹ zeszù¹ z tego wiata. A to ma
byã u oùtarza ich wùasnego. Do tego jeliby siê dowiedzieli o chorych braciach abo siostrach, aby lub sami przez siê, lub przez pewne osoby z Brac-
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pilno czule  pilnie i czujnie
podprzeorzemu ! podprzeorowi
salarium  ùac. honorarium
za prezydencj¹  pod przewodnictwem

twa tego¿, obsyùali je358, napominaj¹c ich do wiêtej Spowiedzi i do przyjêcia Przenajwiêtszego Sakramentu.
9. Do tych panów przeùo¿onych bêd¹ powinni dawaã znaã z tamtego
domu, gdzie by umarù brat abo siostra którakolwiek natychmiast, a osobliwie zakrystianowi, który ma zaraz dzwoniã; które [to] dzwonienie gdy usùysz¹ bracia, maj¹ zmówiã za duszê zmarùego: ci którzy umiej¹ czytaã  psalm
Miserere359 abo De profundis360, abo Ave maris stella361, a ci którzy nie
umiej¹ czytaã  7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi [i] jedno Credo, na pami¹tkê 7 radoci Panny Maryi. A ¿eby to dzwonienie poznali bracia, ma byã
ró¿ne od tego drugiego, jako zwykli drugim umarùym dzwoniã, to jest po
trzykroã przestawaj¹c (tylko coby362 dùu¿ej ni¿ na pacierze). Na koniec ten,
gdzie umarù brat abo siostra, ma daã znaã do pana przeora abo do drugiego
starszego, gdyby onego nie byùo, o tym zmarùym. A on ma braci¹ odesùaã na
procesjê, do prowadzenia ciaùa w kapach ze wiecami do grobu. A dobrze
aby mogli wszyscy byã, gdy¿ ka¿dy z nas powinien dùug zapùaciã.

IV
O powinnociach ka¿dego z osobna urzêdnika,
a naprzód pana przeora
1. Powinnoci te bêd¹ pana przeora, i¿ on naprzód nie mo¿e nic stanowiã, a zwùaszcza w wiêkszych sprawach, bez ojca przeora, który bêdzie
natenczas w konwencie, gdzie Bractwo Szkaplerza fundowane jest. Wszak¿e w tych mniejszych bêdzie mógù z konsyliarzami swoimi radziã, prowidowaã363, co by byùo z ozdob¹ Bractwa  tylko przecie, aby tam byù ojciec
president.
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obsyùali je  wysyùali do nich braci (¿eby ci napominali ich...)
Miserere ! Psalm 51
De profundis ! Psalm 130
Ave maris stella, Hymn ku czci Matki Bo¿ej, zaczynaj¹cy siê od sùów: Ave, maris
stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo, felix coeli porta (Witaj, Gwiazdo
morza, Wielka matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo Niebios bùoga.)
coby  ¿eby
prowidowaã  tu: przygotowywaã

Prorok Eliasz

2. Druga powinnoã pana przeora, aby opowiadaù364 schadzki tym,
którzy maj¹ byã obecni na nich, to jest panowie przeùo¿eni, na których
przykùad wszyscy patrz¹, jako w niejakie zwierciadùo, i bêdzie siê o to pilno
staraù, aby wszyscy  tak wiêksi, jako mniejsi  urzêdnicy na schadzkach
bywali. Abowiem siùa na tym nale¿y365 byã wszytkim obecnymi panom
starszym i zgromadzaã siê wespóù, i tam radziã o ozdobie i rozkrzewieniu
tego Bractwa.
3. Jeliby obaczyù pan przeor pany urzêdniki niepilne366 w swoich
powinnociach, bêdzie je powinien w miùoci braterskiej upomnieã, aby nie
byli tak oziêbùymi ku Bractwu temu, a oni go te¿ bêd¹ powinni cierpliwie w
tym sùuchaã. Tak¿e przeciwnym sposobem panowie konsyliarze bêd¹ powinni pana przeora, jeliby sam byù niedbaùy w powinnociach swoich,
upominaã, co on z chêci¹ od nich ma przyjmowaã.
4. Ma te¿ byã uczciwoã wszelaka i poszanowanie wyrz¹dzane temu¿ panu przeorowi, aby tak poznaã posùuszne i kochaj¹ce siê367 poddane w
przeùo¿onym swoim.
5. Bêdzie te¿ mógù ten pan przeor, naradziwszy siê z drugimi konsyliarzami, urzêdniki  a zwùaszcza te mniejsze, gdyby nie pilnowali swojego
urzêdu  zùo¿yã i odmieniã, a drugim te urzêdy zleciã.
6. Aby ten pan przeor wiedziaù o skarbie368 brackim i miaù jeden
klucz do niego, tak¿e te¿ i od tych rzeczy, które s¹ na pimie, jako rejestra,
komputy369, prawa, testamenta, legata370, i ma sùuchaã rachunku podskarbiego z konsyliarzami drugimi wedle czasu, który siê im bêdzie zdaù do tego
sposobny, gdzie te¿ bêdzie to pilno rozkazywaù podskarbiemu, aby dùugo
nie odwùoczyù371 zapùaty tym, którym bêdzie powinno pùaciã Bractwo.
7. Siódma powinnoã i ostateczna: Ma ojcom kaznodziejom naszym
w tym przypominaã, aby oni  gdy bywaj¹ brackie Msze  z katedr publicz364
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opowiedaù  ogùaszaù, obwieszczaù
siùa na tym nale¿y  jest to bardzo istotne, wa¿ne
pany urzêdniki niepilne  urzêdników niedbaùymi
posùuszne i kochaj¹ce siê  posùusznych i miùuj¹cych (przeùo¿onego)
o skarbie  tj. op skarbonie, skrzyni do przechowywania cennych przedmiotów
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nych nie zaniedbywali zalecaã ludziom Bractwa Szkaplerza, pokazuj¹c jego
dawnoã i staro¿ytnoã, ozdobê, po¿ytki wielkie zbawieniu ludzkiemu
przynosz¹ce za odpustami temu¿ Bractwu od Stolicy Rzymskiej dozwolonymi. Za którym [to] zaleceniem co raz to wiêksze bêd¹ siê rozmaitych ludzi gromady do tego Bractwa kupiùy372. Do tego, aby bracia, którzy ju¿ s¹
pod t¹ chor¹gwi¹ Szkaplerza popisani373, na brackich Mszach wszyscy bywali i tam, Spowiedê uczyniwszy, do Stoùu Pañskiego przystêpowali  bêdzie w tym pilne staranie czyniù pan przeor. A gdy przyjdzie wiêto Commemorationis Dominae nostrae374, które bywa dnia 16 ksiê¿yca lipca, tam
wszyscy, bracia i siostry, powinni bêd¹ przystêpowaã tym porz¹dkiem, i¿
bracia w kapach pocz¹wszy od starszych i przeùo¿onych, od Najwiêtszego
Sakramentu pójd¹, i na procesji tak porannej, jako i obiednej, bêd¹. Te s¹
tedy powinnoci pana przeora.
PRZYDATEK
Bêdzie strzegù pieczêci Bractwa pan przeor z panem podprzeorem i z
konsyliarzami, która pieczêã mo¿e byã chowana w skrzynce skarbnej, a na
pieczêci bêdzie wyryta Najwiêtsza Panna Karmelitañska daj¹ca Szkaplerz
w. Szymonowi abo pod pùaszczem braci i siostry maj¹ca. Zaczym nie bardzo maùa byã musi.
Pan przeor bêdzie miaù klucz do skrzynki skarbowej, drugi bêdzie u
pana podprzeorzego abo u jednego z konsyliarzów, trzeci  u pana pisarza
abo u pana podskarbiego.
Na pocz¹tku urzêdu swego niech siê pan przeor stara, jeli zobaczy
tego potrzebê, aby byùy sporz¹dzone rejestra wszytkich rzeczy do Bractwa
nale¿¹cych.
Przynajmniej raz w rok z panami podprzeorzym375, konsyliarzami,
podskarbim i pisarzem ma dogl¹daã i opatrywaã dobra brackie (ruchome i
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kupiùy (siê)  zbieraùy siê, gromadziùy siê
popisani  zapisani, wpisani
Commemorationis Dominae nostrae ! Wspomnienie naszej Pani (z Góry Karmelu,
16 lipca)
podprzeorzym ! podprzeorem

nieruchome), jeli376 siê w nich szkoda nie dzieje, a to mogùoby byã prêdko
po obieraniu.
Ma siê te¿ staraã z panem podprzeorzym, z panem pisarzem i z zakrystianem, aby to wszytko odprawowano, co Bractwo powinno, jako Msze
wiête za zmarùych braci i insze powinnoci, a sumnienie w tym377.

V
Pana podprzeorzego powinnoci
Niedùugo siê bawi¹c, pan podprzeorzy378  ka¿dy, który bêdzie obrany na ten urz¹d  niechaj to wie, i¿ wszytkie powinnoci bêdzie odprawowaù, które pan przeor, gdyby siê trafiùo nie byã obecnym panu przeorowi. Te
jednak osobliwe bêdzie miaù powinnoci swoje: 1. aby we wszelakich sprawach staraù siê byã pomocnym i ratuj¹cym pana przeora, gdy¿ wiêcej dwie
gùowy mog¹, ni¿eli jedna; 2. aby bracia tym sposobniej, a zwùaszcza w ci¿bie, mogli siê spowiadaã ! bêdzie siê staraù o to, aby mieli czas, miejsce do
Spowiedzi i spowiednika swojego bogobojnego, m¹drego, za brack¹ prob¹
z kapituùy  lub prowincjalskiej, lub konwenckiej  podanego.

VI
Panów konsyliarzów powinnoci
Gdy¿ na poradzie zdrowej i dobrej w ka¿dej rzeczypospolitej379 wiele nale¿y, i w Bractwie naszym tej potrzeba, gdzie nie o rzeczpospolit¹
wieck¹ idzie, ale o duchown¹ i zbawienie nasze, tak¿e o ozdobê i rozmno¿enie chwaùy miùego Boga i Rodzicielki Jego. Potrzeba w tym Bractwie
poradników380, którzy maj¹ byã bogobojni, baczni, roztropni, nie lada co
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jeli ! czy
a sumnienie w tym  a sumienie w tym; jest to sprawa sumienia
podprzeorzy ! podprzeor
w ka¿dej rzeczypospolitej  w ka¿dej spoùecznoci
poradców  doradców

przed siê bior¹cy, a¿ za dùugim i m¹drym roztrz¹nieniem rzeczy. Tych tedy
bêd¹ te powinnoci.
Naprzód do nich wszelakie sprawy tego Bractwa nale¿¹, gdyby nie
byli obecnymi pan przeor abo ani podprzeorzy. Jednak maj¹ siê dokùadaã
starszego klasztornego, gdzie nie maj¹  jako ludzie baczni i m¹drzy  upatrowaã ani person w zdaniach swoich381, ani wszelakich trudnoci, które by
za tym mogùy przyjã.
Potem i to ich znaczna bêdzie i wielka przed Panem Bogiem powinnoã, aby siê nie wstydzili iã do ludzi znacznych, którzy bêd¹ w tym Bractwie, u¿ywaj¹c ich w tym, aby oni szczodrobliw¹ rêk¹ swoj¹ w sporz¹dzeniu jakiej ozdoby temu Bractwu chêã uprzejm¹ ku Bogu i Rodzicielce Jego
pokazali.

VII
O arbitrach i powinnociach ich
Poniewa¿ niemasz nic tak czêstszego miêdzy ludêmi jako poswarki
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 które miêdzy apostoùami znajdowaùy siê, o czym mamy u w. £uka-

sza: Staù siê spór  prawi  miêdzy nimi, który by siê zdaù wiêkszy383 
tak¿e nienawici, rankory384 jeden przeciwko drugiemu, przeto maj¹ byã
arbitri385 w tym Bractwie naszym, których miejsce zaraz bêdzie po konsyliarzach. A takowi maj¹ byã obierani, którzy by sami byli spokojnymi, nie
za lada sùówkiem i przyczyn¹ do gniewu popêdliwi, ale wielkie krzywdy i
uszczypki skromnie386 znosz¹cy, w zgodzie z s¹siady387 swoimi mieszkaj¹cy, przedziwnie388 miùoã bratersk¹ miùuj¹cy. Tych ta powinnoã bêdzie
tylko jedna: i¿ jeliby siê dowiedzieli o niesnaskach i poswarkach jakich,
tak¿e nieznonych nienawiciach miêdzy braãmi, bêd¹ powinni jak najprê381
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upatrowaã... person w zdaniach swoich  kierowaã siê zdaniem innych osób
poswarki  kùótnie, spory
por.: £k 9,46
rankory  urazy, zajadùoci
arbitri  ùac. sêdziowie
skromnie  pokornie, cicho
z s¹siady  z s¹siadami
przedziwnie  cudownie

dzej i najpilniej temu zabiegaã, aby te gniewy miêdzy nimi umierzyli i niezgody uspokoili, rozmaitymi ich do tego sposobami wiod¹c, a osobliwie
przykùadem Zbawiciela samego Jezusa Chrystusa, który tak wiele nieznonych rzeczy ucierpiawszy od ludu swojego ¿ydowskiego i kochanków389
swoich, jednak modliù siê za nie do Boga Ojca: Ojcze  prawi  odpuã im,
abowiem nie wiedz¹, co czyni¹390.

VIII
Podskarbiego powinnoci
Ten ma byã obierany na urz¹d swój nieubogi, sùawy dobrej, wierny,
abowiem do szafowania skarbu brackiego bêdzie nale¿aù. Jego miejsce tym
porz¹dkiem, który jest poùo¿ony po arbitrach. Powinnoci jego te bêd¹:
obecny zawsze bêdzie na schadzkach, (dlatego takowego podskarbiego
trzeba obieraã, który by prac wieckich i trudnoci na sobie nie miaù), a
najwiêcej przy Mszach wszelakich brackich, na odbieranie jaùmu¿ny wszelakiej z ofiary brackiej przychodz¹cej. Z której [to] jaùmu¿ny bêdzie rachunek czyniù panu przeorowi z panem podprzeorzym i z konsyliarzami, gdy po
nim391 tego bêd¹ potrzebowali. Do tego ma zawiadowaã o wiecach do
Mszy brackiej  b¹dê o postawniki392, b¹dê o lane ! tak¿e te¿ i o aparatach393 do brackiego oùtarza abo kaplicy nale¿¹cych. Na koniec, gdy przeszùego roku pan przeor bêdzie z siebie skùadaù urz¹d i z drugimi urzêdnikami
nowo obranemu panu przeorowi i z urzêdnikami nowymi, bêdzie powinien
liczbê uczyniã394, i¿ wiernie odbieraù jaùmu¿ny i sprawowaù urz¹d swój. A
jeliby tego¿ podskarbiego na drugi rok obrano, tedy powinien bêdzie przyobiecaã za wierne, pilne i porz¹dne sprawowanie urzêdu swojego.
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kochanków swoich  osób, które go kochaùy, przyjacióù, tj. apostoùów i uczniów
por.: £k 23,34
po nim  od niego
postawniki  du¿e wiece na oùtarzu
aparatach  przyborach liturgicznych
liczbê uczyniã  zdaã raport, sprawozdanie

1 Krl 18,44: Oto obùok maùy, jak dùoñ czùowieka, podnosi siê z morza

IX
O powinnoci pisarza
I tego urzêdu w bractwie wszelakim, nie tylko naszym, jest wielka i
po¿yteczna potrzeba. Abowiem bardzo sùaba jest pamiêã nasza, potrzebuje
czêstego pisma. Bêdzie tedy miaù te¿ pisarz miejsce miêdzy przednimi
urzêdnikami naszego Bractwa, na które miejsce gdy zasiêdzie, bêdzie naprzód powinien lubowaã, jako mu naka¿e pan przeor z konsyliarzami, to
jest, i¿ ma byã wierny w pisaniu swoim. Abowiem jego ta bêdzie powinnoã: wiedzieã o wszelakich ksiêgach brackich, aby porz¹dnie byùy spisane,
a osobliwie ze strony cyrografów rzeczy jakich testamentem Bractwu legowanych395 i ze strony kwitów lub wszelakich praw do Bractwa nale¿¹cych.
A tak aby w tym jego urzêdzie porz¹dek byù z ka¿dej miary nienaganiony,
dwoje ksi¹g bêdzie miaù do swojego urzêdu nale¿¹ce. Jedne, w które bêdzie
wpisywaù cyrografy, kwity, legata, testamenta i doroczne za kogokolwiek
obchody. W drugie za ksiêgi te rzeczy bêdzie wpisywaù, które siê stanowi¹
na schadzkach miesiêcznych. A gdyby sam pisarz nie mógù byã obecny,
jeden z panów konsyliarzów spisaã bêdzie powinien to, co postanowi¹ panowie bracia starsi, co potem porz¹dnie wszytko pisarz w ksiêgi wpisze,
zachowuj¹c rok, którego siê to dziaùo, miesi¹c, dzieñ i osobê przeorsk¹, która bêdzie natenczas.

X
O powinnociach mniejszych urzêdników,
a naprzód zakrystiana
Tego miejsce bêdzie przy starszych urzêdnikach. Bêdzie tedy powinien mieã wielkie staranie i pilnoã o rzeczach i o aparatach do oùtarza lub

395

legowanych  przepisanych, zapisanych testamentem

kaplice za czasem, aby ochêdóstwo396 tam przystojne397 byùo. A zwùaszcza
bêdzie zawsze ubieraù na wiêta zacne Panny Maryi oùtarz bracki ozdobnie,
ile bêdzie mogùo byã  tak¿e w niedzielê drug¹ ka¿dego miesi¹ca i na insze
uroczyste wiêta, jako to apostolskie, tak¿e te¿ i na patrony nasze, o których
siê bêdzie powinien dowiadywaã u ojca presidenta. A ¿eby tym wiêksza
ozdoba oùtarzowi byùa, bêdzie upominaù w tym prokuratorów, aby siê postarali o jakie przystojne obicia do tego, które pan zakrystian w ochronie wielkiej bêdzie miaù, aby tym snadniej drugi raz ich po¿yczono. Gdyby te¿ obchodzono rocznicê za kogo, abo za braci i siostry zmarùe ¿aùobne Msze, ma
wystawiã mary na rzód398 kocioùa i tam je przybraã w swoje aparamenta399
na to przygotowane ze wiecami. Ono zgoùa o wszelakie ozdoby oùtarzowi
teraz, a potem kaplicy sùu¿¹ce, ma siê staraã, aby tym sobie zasùu¿yù osobliw¹ ùaskê u Panny Najwiêtszej.
PRZYDATEK
Jeli na obrazie co dla ozdoby zawiesiã potrzeba, to na drucikach odprawi400, nie dziurawi¹c go ãwiekami abo szpilkami.
Kiedy który z chorych braci ma w domu komunikowaã, przystojna i
sùuszna rzecz bêdzie tam stóù na to przybraã i wszytko do tego sporz¹dziã.
Niech on ma u siebie na karcie, jako i pan pisarz, powinne Msze 
b¹dê za ¿ywe, b¹dê za umarùe  i insze podobne powinnoci Bractwa, pilnuj¹c tego, aby siê odprawowaùy.
Niech ma inwentarz  jeden przy sobie, drugi w skrzynce brackiej 
rzeczy wszytkich nale¿¹cych do ochêdóstwa obrazu i oùtarza, abo kaplice
brackiej, które rzeczy bêd¹ w dobrym schowaniu, a osobliwie srebro pod
trzema kluczami, wedùug sporz¹dzenia pana przeora i panów poradników.
Niech pamiêta, aparaty brackie aby raz w rok przesuszaã, lecie czas
upatrzywszy401.
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ochêdóstwo  tutaj: sprzêty, lub: porz¹dki
przystojne  odpowiednie, wùaciwe
na rzód  na rodek
aparamenta  nakrycia kocielne
odprawi  zrobi, wykona

Jaùmu¿nê, która b¹dê z oferty402, b¹dê sk¹din¹d jemu oddana bêdzie,
niech on odda panu podskarbiemu
Gdy urz¹d skùadaã bêdzie, powinien zakrystianowi inszemu sprzêty
brackie pooddawaã przy panu przeorze, podprzeorzym, poradnikach i panu
pisarzu.

XI
O prokuratorach oùtarza
Tych urzêdników dlategomy przydali, aby siê umniejszyùo pracy
zakrystianowi, abowiem szkoda wielu rzeczy na jednego kùaã. Powinnoci
ich te s¹: pierwsza, któr¹my nadmienili w powinnociach zakrystiana, to
jest o staraniu ze strony obicia i ozdoby wszelakiej oùtarza; druga: oni bêd¹
mieli piecz¹ o kapach403 brackich, aby w ochêdóstwie404 byùy, a jeliby które poprawy potrzebowaùy, maj¹ daã znaã podskarbiemu, które on nieodwùocznie ma zaraz daã poprawi; trzecia: jeliby widzieli niepilnego zakrystiana w urzêdzie swoim, maj¹ go napomnieã i sami siê do tego przyùo¿yã,
aby nic nie schodziùo405 na ozdobie oùtarza brackiego, za którym [to] ich
dozorem tym wiêksz¹ pobudkê406 bêd¹ czynili w ludziach do tego Bractwa.
Gdy¿ w ochêdóstwie i najlichszej rzeczy swojej ka¿dy siê kocha, có¿ rzeczem o ozdobie Domu Bo¿ego? A poniewa¿ wielkie rzeczy wùo¿one s¹ na
te urzêdniki, przeto potrzeba, aby takowi byli obierani na ten urz¹d, którzy
by znajomoã miêdzy zacnymi ludêmi i w niczym nienaruszon¹ wiarê mieli.
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lecie czas upatrzywszy  wybrawszy porê letni¹
z oferty  od: oferta, ofiarowanie (jako czêã Mszy wiêtej)
mieli piecz¹ o kapach  bêd¹ czuwaã nad kapami (uroczystymi pùaszczami), które
byùy wspólne, jako wùasnoã Bractwa, a nie poszczególnych jego czùonków
w ochêdóstwie byùy  byùy utrzymane w porz¹dku, w czystoci
nic nie schodziùo  niczego nie brakowaùo
pobudkê  zachêtê

XII
O prowizorach407 spraw wieckich
Ci urzêdnicy trzej maj¹ byã, których te powinnoci bêd¹: naprzód
powinni s¹ odprawowaã wszytkie sprawy do Bractwa pospolite, a zwùaszcza
wieckie, nale¿¹ce; nie bêd¹ te¿ pracy swojej litowaã408 dla wiêkszej zasùugi
u Pana Boga przez przyczynê Bùogosùawionej Panny; [bêda] ratowaã ubog¹
braci¹409 z osobna, w czymkolwiek od kogo¿kolwiek ukrzywdzon¹, zastawiaj¹c siê za nie przed s¹dem wszelakim, aby tak ka¿dy poznaù w Bractwie
naszym miùoã szczer¹ bratersk¹ i obronê braci na ka¿dym miejscu. A ci
prowizorowie maj¹ byã tacy obierani, którzy by te¿ byli biegli w prawie
wszelakim, ile bêdzie mogùo byã z nich, abo przynajmniej, którzy by mieli
ùaskê i zachowanie wielkie miêdzy ludêmi, przez które tym snadniej mogliby braciom swoim, tak¿e sprawom brackim, byã pomocnymi.

XIII
O powinnoci chor¹¿ych i pomocników
1. Dwie chor¹gwie maj¹ byã w Bractwie tym  jedna przedniejsza,
druga powszednia. Na pierwszej ma byã malowana abo wyszyta Panna Maryja daj¹ca Szkaplerz bù. Szymonowi Stockjuszowi, a po brzegach nasi patroni. Na drugiej, powszedniej, bêdzie namalowana Panna Maryja nostri
ordinis w pùaszczu410, pod nim maj¹c dwojaki stan ludzi  duchowny i
wiecki. Chor¹¿ych tedy ta bêdzie powinnoã, kiedy przyjdzie wigilia ku
Pannie Maryi której, aby który z nich wystawiù chor¹giew przedniejsz¹ na
miejsce pewne411 w kociele po jednej stronie, a po drugiej powszedni¹. A
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prowizorach  tj. w dzisiejszym rozumieniu: prawnikach, ekonomach
litowaã  ¿aùowaã
ubog¹ braci¹  ubog¹ braã, czùonków Bractwa
Panna Maryja nostri ordinis w pùaszczu  Maryja, naszego zakonu (Patronka) w
pùaszczu; chodzi o obraz Matki Bo¿ej pùaszczowej, Patronki Zakonu Karmelitañskiego, która pod pùaszczem gromadzi zakonników i wieckich, obraz ten zostaù
oficjalnie przyjêty przez Zakon Karmelitañski
na miejsce pewne  w wyznaczonym miejscu

inszych za czasów, jako gdy bracka Msza ma byã, abo naszego którego
patrona wiêto, tedy tylko wystawi powszedni¹ chor¹giew.
2. Kiedy siê trafi procesja po umarùego, tedy tak¿e wystawi krzy¿
pod welum ¿aùobnym412 przede drzwiami kocielnymi, napisawszy karteczkê pod krucyfiksem, aby siê bracia zeszli wszyscy na pogrzeb o tej a o tej
godzinie, na to a na to miejsce.
3. Ci¿ dwaj chor¹¿y bêd¹ siê o to pilnie staraã, aby ¿adne omieszka413

nie

w nich nie byùo do noszenia chor¹gwi na wszelakich procesjach 

b¹dê kocielnych, b¹dê inszych, które siê trafi¹; tak¿e i na pogrzebnych maj¹ byã pilnymi w noszeniu krucyfiksa. A gdy¿ to jest ciê¿ko na jednego,
pomocnicy bêd¹ czterej, których ta bêdzie powinnoã: w chor¹gwi dwa bêd¹ kutasy414 trzymaã, a dwaj z laskami przed chor¹gwi¹ miejsce czyniã dla
ci¿by, ¿eby lud pospolity i gmin nie cisn¹ù siê miêdzy braci¹.

XIV
O jaùmu¿nikach
Jako zakon nasz na tym jest wszytek i ozdoba jego na jaùmu¿nie
wiêtej, tak i Bractwo nasze Szkaplerza, które ubogie jest, potrzebuje tej
jaùmu¿ny dla swych potrzeb i ochêdóstwa, które ma byã w kociele naszym
karmelitañskim. Przeto bêd¹ dwaj jaùmu¿nicy obierani prze starsze urzêdniki, którzy bêd¹ na tym415, aby w kapach przy drzwiach kocielnych z miseczkami prosili wiêtej jaùmu¿ny na potrzeby brackie. Co tedy uprosz¹,
maj¹ oddawaã panu podskarbiemu wiernie. Dlatego te¿ do tej posùugi bêd¹
obierani ludzie w niczym nienaruszonej sùawy.

XV
O marszaùkach
412
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414
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krzy¿ pod welum ¿aùobnym  krzy¿ zakryty ¿aùobnym welonem koloru fioletowego
omieszkanie  zaniedbanie, zaniechanie
kutasy  zwisaj¹ce po obu stronach chor¹gwi ozdobne wstêgi zakoñczone bogato
zdobionymi frêdzlami
bêd¹ na tym  bêd¹ odpowiedzialni za to

W liczbie tych ma byã szeã. Powinnoci ich te bêd¹, aby czynili
piêkny rz¹d w procesjach, zwùaszcza solemnych416, miêdzy braãmi. Maj¹
tedy mieã laski, którymi bêd¹ czyniã rz¹d  na przodku dwaj pójd¹ dla rozprzestrzenienia miejsca, ¿eby gmin nie nalegaù na procesji, w porodku dwaj
tak¿e bêd¹, czyni¹cy rz¹d miêdzy braãmi, ¿eby daleko para od pary szùa dla
ogromnoci procesji, na koñcu potem dwaj dla bronienia ci¿by, gdy¿ pospolicie bywa wielki lud za takowymi procesjami. Z tych szeci417 marszaùków
bêdzie jeden dawaù znaã braciom dzwonkiem, zwùaszcza kiedy bêd¹ czyniã
dyscypliny418 w kocioùach jawnie, kiedy maj¹ ucichn¹ã i przestaã siê dyscyplinowaã, tak¿e kiedy maj¹ poczynaã dyscypliny, na ostatek  kiedy maj¹
wychodziã z kocioùa i wracaã siê na swoje miejsca.

XVI
O sùugach
Sùudzy braccy na rozkazanie pana przeora [i] panów starszych bêd¹
obchodziã braci, daj¹c im znaã, aby siê schodzili na schadzkê zùo¿on¹ od
nich419. Tak¿e maj¹ przybywaã na procesje  lub za umarùych, lub za insze.
Czasu schadzki maj¹ staã u drzwi dla wszelakich posùug, które by siê przytrafiùy. Zgoùa co im bêdzie rozkazano od panów starszych, to bêd¹ powinni
uczyniã. Za co im te¿ ma byã pewna nagroda za ich posùugi.
PRZYDATEK
Powinni na schadzki stóù, ùawki i insze potrzeby do tej sprawy wczas
nagotowaã420, ¿adnej schadzki nie omieszkiwaj¹c.
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solemnych  uroczystych (od ùac. solemnis)
szeci  szeciu
dyscypliny  biczowania
zùo¿on¹ od nich  zwoùan¹ przez nich, tj. przez przeora i starszych
wczas nagotowaã  przygotowaã wczeniej, na czas

Matka Bo¿a Szkaplerzna

XVII
O infirmariuszach
Pospolicie mówi¹: w potrzebie przyjaciela doznawaj¹421. Có¿ mo¿e byã za wiêksza potrzeba, jak kiedy kto jest ciê¿k¹ chorob¹ zùo¿ony, a ¿e
ma takowego przyjaciela, który by siê staraù i o zdrowie jego doczesne, i o
zdrowie ono wieczne? Co ¿eby siê te¿ znalazùo w naszym Bractwie, maj¹
byã dwaj infirmarze, którzy z pilnoci¹ bêd¹ siê wywiadowaã o braciach
chorych, tak¿e potrzebuj¹cych czegokolwiek, i staraã siê o to, aby chorzy
byli Sakramenty wiêtymi sprawieni, a potrzebni422 wszelk¹ pomoc¹ byli
poratowani. A to ma byã z opowiedzeniem423 panu przeorowi i panom starszym.
PRZYDATEK
Na schadzkach te¿ niech daj¹ znaã o chorych, aby siê za nich modlili
bracia.

XVIII
Sposób obierania tych osób wy¿ej wymienionych,
jaki ma byã, pokazuje siê
Obieranie panów starszych, którzy s¹ w pierwszej linii, ma byã tylko
raz w rok, na wiêto Panny Maryi, które zowiemy Commemorationis, 16
Iulii424 od braci 82 na ksztaùt Pacierzy, które w zakonie naszym mówi¹ ci,
co nie umiej¹ czytaã, konwersowie nazwani. Wszak¿e jeliby nie mogùo byã
tak wiele braci, tedy ze 40. Na koniec, gdyby i tak wielka liczba nie mogùa
byã, tedy ze 25. Przeto gdy bêdzie baczyù pan przeor to byã bliskie425 wiê421
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w potrzebie przyjaciele doznajwaj¹  przyjaciela poznaje siê w potrzebie
potrzebni  potrzebuj¹cy
z opowiedzeniem...  po uzgodnieniu (z przeorem i starszymi)
Iulii  ùac. lipca
baczyù... to byã bliskie  zobaczy, ¿e jest ju¿ niedùugo

to, na dwie niedzieli przed nim ma wszytkê braci¹ obesùaã426 przez sùugê
brackiego, aby gotowymi byli do elekcji tego a tego czasu, o którym czasie
bracia usùyszawszy, maj¹ siê na to pilno przygotowaã w bojaêni Pañskiej i
miùoci braterskiej, aby godnie to obieranie starszych swoich (na których
ozdoba wszelaka Bractwa i rozmno¿enie chwaùy Boga Najwy¿szego nale¿y)
mogli odprawiã. A ¿eby tym snadniej ka¿dy mógù wiedzieã o tym obieraniu
urzêdników i przeùo¿onych, ma pan przeor ks. kaznodziejê w tym upomnieã, aby on na kazaniu przed dwiema niedzieloma427 to wszytkim obwieciù, nie przepominaj¹c zalecenia tego Bractwa i przywilejów jego, i odpustów, które s¹ pobudk¹ do niego428. Dnia tedy Commemorationis gloriosae
Virginis de Monte Carmeli429, zgromadziwszy siê bracia do kocioùa, kêdy430 Bractwo jest, jeszcze na rann¹ Msz¹ wyspowiadawszy siê wczas, bêd¹
powinni wszyscy w kapach z nabo¿eñstwem wielkim do Stoùu Bo¿ego
przystêpowaã, a ta ranna Msza bêdzie de Spiritu Sancto431, aby on serca
natchn¹ù ich przeùo¿onych, którzy by w bojaêni Bo¿ej, w miùoci braterskiej,
w m¹droci wielkiej urzêdy sprawowali swoje. Gdzie siê skoñczy matina432,
bêd¹ sùuchaã kazania, a gdy bêdzie Wielka Msza, zejd¹ siê na miejsce433,
gdzie bêdzie naznaczone od pana przeora do obierania swoich przeùo¿onych; to jest, tak wiele ma byã braci: abo 82 abo 40, abo 25 ! w niedostatku,
który-m wy¿ej pomieniù. A drudzy bracia bêd¹ czekaã koñca elekcji na
osobnym miejscu, którym, gdy obior¹ starsze434, bêd¹ z karty czytaã, których bêd¹ mieli przeùo¿onych i urzêdników w tym roku. Zgromadziwszy siê
tedy ci mê¿owie, ni¿eli co zaczn¹, maj¹ wzywaã pomocy Ducha Úwiêtego,
hymn mówi¹c abo piewaj¹c Veni Creator Spiritus435, który skoñczywszy,
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obesùaã  zawiadomiã przez posùañca
niedzieloma ! niedzielami
nie przepominaj¹c...które s¹ pobudk¹ do niego  nie zapominaj¹c o zachêcie do
zostania czùonkiem Bractwa, a tak¿e o przedstawieniu przywilejów brackich
Commemorationis ! wspomnienie Peùnej Chwaùy Dziewicy z Góry Karmel
kêdy  gdzie
de Spiritu Sancto  Msza wiêta wotywna o Duchu Úwiêtym
modlitwy poranne Liturgii Godzin, matutinum.
zejd¹ siê na miejsce  tj. po zakoñczeniu Mszy
starsze  starszych
Veni, Creator Spiritus  O, Stworzycielu Duchu przyjdê...

ojciec president zmówi kolektê de Spiritu Sancto436, potem de Beata Maria
Virgine437, Sub tuum praesidium438 z kolekt¹ któr¹¿kolwiek. Na koniec o
w. Szymonie Stockiusie Iste confessor Domini439, tak¿e z kolekt¹ Deus qui
nos beati Simonis annua solemnitate440. To tak sprawiwszy, ojciec kaznodzieja bêdzie powinien uczyniã ekshortacj¹441 do braci o tej elekcji, której
przedmowie gdy bêdzie koniec, ma pytaã ojciec president, jeli442 s¹ wszyscy, abo która liczba do obierania. Tam zrozumiawszy, wiele ich bêdzie443,
zasi¹d¹ w imiê Pañskie do zaczêtej sprawy. Jednak po ojcu presidencie,
tak¿e ks. kaznodziei, ma miejsce mieã pierwsze pan przeor przeszùy444. Tak
tedy bêdzie sposób do obierania445: ci mê¿owie, których wy¿ej wypisaùem,
maj¹ do pisarza (który byù tak rok) zdania swoje  a naprzód na pana przeora, potem na insze starsze urzêdniki ! do ucha powiadaã (tylko tak, aby
¿adnej zmowy nie byùo, gdy¿ sumnienie w tym446). A pan pisarz tak¿e pod
sumnieniem dobrym447 ma ono ka¿dego zdanie napisaã na kartce, którego
by ¿aden nie mógù widzieã, i tak od ka¿dego mê¿a na kartce wota448 pisaã,
które ojcu presidentowi bêd¹ oddawane. Tam obrawszy pana przeora  naprzód lub to przeszùego449, jeli siê im bêdzie podobaù i bêdzie miaù pluralitatem votorum450 za sob¹, lub kogo inszego  którego obrawszy, maj¹ na
pierwszym miejscu posadziã z winszowaniem bùogosùawieñstwa Pañskiego
i m¹drego sprawowania tego urzêdu. Potem takim sposobem pierwszej linii
urzêdników wszytkich bêd¹ obieraã, których napisaùem i o powinnociach
ich. A gdzie by siê wymawiali którzy z tych urzêdów, panowie bracia bêd¹
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modlitwê kolekty ze Mszy wiêtej wotywnej o Duchu Úwiêtym
de Beata Maria Virgine  ze Mszy wiêtej o Bùogosùawionej Maryi Dziewicy
Sub tuum praesidium  Pod Twoj¹ obronê
Iste confessor Domini...  Ten wyznawca Pana...
Deus qui nos beati Simonis annua solemnitate...  Bo¿e, który nas corocznie uroczystoci¹ bù. Szymona...
ekshortacj¹  ekshortacjê, tj. napomnienie, pouczenie
jeli  czy
Tam zrozumiawszy, wiele ich bêdzie  wtedy dowiedziawszy sie, ilu ich bêdzie
przeszùy  byùy
ni¿ej podany sposób tajnego wyboru wùadz stosowany jest w Zakonie Karmelitañskim do dzisiaj
sumnienie w tym  jest to sprawa sumienia
pod sumnieniem dobrym  sumiennie i uczciwie
wota  gùosy
naprzód lub to przeszùego  nowego lub tego samego
pluralitatem votorum  ùac. wiêkszoã gùosów

ich pilnie o to prosiã, aby siê z tego nie wyùamowali, jak z uprzejmej posùugi przeciwko451 Panu Bogu i Pannie Najwiêtszej. Na ostatek obrani tak
panowie starsi bêd¹ sami obierali mniejsze urzêdniki z porodku452 siebie,
którzy siê im bêd¹ podobali i sposobni zdali do posùug, o których urzêdnikach wy¿ej siê napisaùo. Gdy siê tedy skoñczy elekcja, pan pisarz bêdzie
powinien w ksiêgi j¹ wpisaã tym sposobem, którym siê dziaùa, to jest którzy
przeùo¿eni obrani, wiele453 ka¿dy z nich miaù wota, rok i dzieñ napisaã. A
tak obrawszy wszytkich urzêdników, tak wiêkszych jak i mniejszych, maj¹
iã wszyscy w kapach porz¹dkiem do kocioùa, gdzie bêdzie Te Deum laudamus454 piewane. Potem da im ojciec president benedykcj¹455, a oni
wstawszy, odejd¹ do habitacji456 swojej abo kaplice457.
PRZYDATEK SK¥DIN¥D
Obieranie panów urzêdników mo¿e te¿ byã odprawowane tym sposobem: ka¿dy elektor niech napisze na karteczce imiê tego, którego chce
mieã urzêdnikiem, a tê kartkê skùadan¹ niech panu pisarzowi da. Abo te¿,
kiedy by chcieli, aby elekcja byùa skrytsza, tedy niech ojciec president z
panem przeorem dwóch (abo wiêcej, je¿eli potrzeba bêdzie) naznaczy, którzy by nie byli w Bractwie, abo jeli s¹, [a] nie chc¹ obieraã. Do tych osobno bêd¹cych elektorowie, ka¿dy z osobna przyst¹piwszy, rozka¿¹ sobie napisaã na dwóch abo na trzech karteczkach imiona tych, którzy mog¹ byã
sposobni na ten urz¹d, na który maj¹ kogo obieraã. Potem elektorowie skùadan¹ karteczkê, na której jest napisany ten, którego chc¹ obraã, dadz¹ panu
pisarzowi, a inszych kartek niech nie pokazuj¹ nikomu. A trzeba wiedzieã,
¿e pan pisarz nie jest oddalony od obierania, jakimkolwiek sposobem bêdzie
odprawowane.
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przeciwko  ku, wobec
z porodku  sporód
wiele... wota  ile... gùosów
Te Deum laudamus  Ciebie, Boga, wychwalamy
benedykcj¹  benedykcjê, tj. uroczyste bùogosùawieñstwo
habitacji  (miejsca) zamieszkania
kaplice  kaplicy

Kiedy by który urzêdnik umarù, abo chciaù siê st¹d gdzie indziej
przenieã, tedy wolno bêdzie na miesiêcznej schadzce inszego na jego miejsce postanowiã.
Jeli w elekcji kilka braci maj¹ za sob¹ równ¹ liczbê zdania elektorów, tedy znowu niech dadz¹ swoje zdania na karteczkach jako pierwej.
Jeli siê te¿ trafi, to ju¿ ten, który jest w leciech458 starszy, bêdzie obrany.
Bracia, obieraj¹c urzêdniki, niech przy tym obior¹ dwie matki starsze, stateczne i przykùadne, dla pilnowania porz¹dku miêdzy biaù¹ pùci¹, dla
nawiedzania niedostatnich i chorych, aby je cieszyùy i daùy znaã459.
Obieranie odprawiwszy, panowie urzêdnicy nowo obrani przy obecnoci braci przyobiecaã maj¹, ¿e pilnie i szczerze urzêdy swoje odprawowaã
bêd¹, którym klucze, rejestra i insze rzeczy, które komu przynale¿¹, maj¹
byã oddane.

XIX
O powinnociach szczególnych ka¿dego brata i siostry
Naprzód to potrzeba wiedzieã wszytkim wobec, którzykolwiek bêd¹
pragnêli byã uczestnikami odpustów nadanych zakonowi naszemu i Bractwu Szkaplerza  tu opisuje wielebny o. Duracz, co maj¹ czyniã [ci], którzy
Szkaplerz wiêty nosz¹, i insi ku Zakonowi Karmelitañskiemu nabo¿ni dla
otrzymania pewnych odpustów; a chocia¿ siê ju¿ gdzie indziej pokazaùo,
jakich powinnoci przestrzegaã maj¹, którzy Szkaplerz wiêty nosz¹, jednak
nie od rzeczy bêdzie tu wspomnieã, jako je opisuje ten wielebny o. Duracz.
On tedy, przeùo¿ywszy, ¿e wszyscy przy wpisaniu swoim maj¹ siê spowiadaã i komunikowaã, gdzie dost¹pi¹ odpustu zupeùnego, powinnoci, które
bêd¹ wykonywaã ci, którzy Szkaplerz wiêty nosz¹, podaje te:
1. Maj¹ nosiã Habit, to jest Szkaplerzyk maùy  lub czarny, lub dzikawy460  na którym ma byã Panny Maryi obrazek na czeã Bùogosùawionej
Dziewicy de Monte Carmelo, a ten Szkaplerz ma byã powiêcony od ojca
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w leciech  w latach
cieszyùy i daùy znaã  pocieszaùy oraz informowaùy (o ich chorobie)
dzikawy  br¹zowy, szary lub wpadaj¹cy w ciemny br¹z

presidenta brackiego, abo któremu kapùanowi zleci ojciec prowincjaù tê
moc. A to powiêcenie Szkaplerza tego ma byã w kociele karmelitañskim i
tam przyjmowany, wyj¹wszy chorych, abo tych, którym pozwoli ojciec generaù abo prowincjaù, abo kapituùa konwencka, którym Szkaplerz mo¿e byã
powiêcony w ich domach wùasnych i tam dany.
2. Bêdzie powinien ka¿dy, który ten Szkaplerz nosi i przywilejów
Bractwu temu dozwolonych dostaã ma wol¹461, pilnie przestrzegaã ma powinnoci stanowi swemu nale¿¹cej, tak jako Chrystus Jezus Pan i Odkupiciel nasz, i Matka  Úwiêty Kocióù Chrzecijañski  nakazuje, to jest: panny  panieñstwa, wdowy  wstrzemiêêliwoci, maù¿onkowie  wiary maù¿eñskiej. To¿ rozumieã maj¹ wszyscy powszechni, ¿e siê im strzec potrzeba
zùego towarzystwa, handlów niesùusznych, naùo¿nic, kosterstwa462, karczem
i domów podejrzanych, bluênierstwa i wszytkich inszych niezbo¿nych
spraw. Na koniec takowych Panna Najwiêtsza sùug sobie ¿yczy i potrzebuje, którzy by na tym wiecie w bojaêni Bo¿ej i posùuszeñstwie Kocioùa Bo¿ego prowadzili ¿ycie swoje.
3. Kto czytaã umie, bêdzie powinien mówiã officium abo Godzinki
Panny Najwiêtszej na ka¿dy dzieñ Zakonu naszego Karmelitañskiego. A
kto za czytaã nie umie  jako mówi Jan XXII w widzeniu swoim z ust Bùogosùawionej Panny wziêtym (i potwierdziù tego Grzegorz papie¿ w bulli Ut
Laudes Gloriosissimae Virginis...)  bêdzie powinien na ka¿dy dzieñ mówiã
Koronkê Panny Maryi tym sposobem jako zakonnicy konwersowie zakonu
naszego przepisan¹ maj¹, to jest: 25 Pacierzy [i] 25 Zdrowych Maryi za
jutrzni¹, 7 Pacierzy [i] 7 Zdrowych Maryi za laudes, 7 Pacierzy [i] 7 Zdrowych Maryi za ostatek godzin, to jest za prymê, tercjê, sekstê, nonê po 7
Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi; za nieszpór 15 Pacierzy i 15 Zdrowych Maryi, za kompletê 7 Pacierzy i 7 Zdrowych Maryi. Lecz to bêdzie potrzeba wiedzieã, i¿ kto by nie mógù odmawiaã tak wiele Pacierzy abo te¿ Godzinek
Panny Maryi na ka¿dy dzieñ dla prac463 swoich wielkich, tedy przynajmniej
bêdzie powinien zmówiã po 7 Pacierzy i tyle Zdrowych Maryi na ka¿dy
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dostaã ma wol¹  ma wolê dostaã, chce dost¹piã
kosterstwa  gry w koci, dzi: gier hazardowych
dla prac  z powodu prac

dzieñ powszedni na pami¹tkê 7 radoci Panny Maryi. Lecz w wiêta, tak
jakomy wprzód opisali, bêd¹ odprawowaã (to jest ci, którzy umiej¹ czytaã)
Godzinki o Pannie Maryi, jakie s¹ w officium karmelitañskim; a którzy nie
umiej¹ czytaã  Pacierzy tak wiele, jako wy¿ej siê opisaùo. A ¿eby siê tym
wiêksza chwaùa Panu Bogu mno¿yùa i Bractwu temu ozdoba, ci, co umiej¹
po ùacinie, w kaplicy swojej w kapach brackich bêd¹ odprawowaã Godzinki
Panny Maryi, a to tym sposobem, kiedy w naszym kociele zadzwoni¹ na
prymari¹464, tedy oni w te czasy zaczn¹ jutrzni¹ i bêd¹ mówiã a¿ do nony. A
gdy za zadzwoni¹ na nieszpór, oni te¿ tak¿e odprawi¹ nieszpór z komplet¹.
A siostry za ka¿da z osobna, która umie czytaã, bêdzie mówiùa Godzinki
Panny Maryi polskie, a która nie umie  pacierze wy¿ej opisane.
4. Acz ka¿dy powinien posty pociã z rozkazania od Kocioùa Matki
naszej postanowione, ci jednak, którzy nie czytaj¹ (wyj¹wszy [sytuacjê],
¿eby jaka gwaùtowna potrzeba im na przeszkodzie byùa), powinni bêd¹ wiêcej zachowywaã posty w wigilie, a zwùaszcza ku Najwiêtszej Pannie, jeli
chc¹ byã uczestnikami odpustów i przywilejów.
5. Wszyscy bracia i siostry, którzy Szkaplerz nosiã bêd¹, powinni bêd¹ we rodê miêsa nie jadaã, chyba ¿eby wiêto Narodzenia Pañskiego we
rodê przypadùo abo ¿eby chorob¹, abo insz¹ przyczyn¹ w Regule Alberta
patriarchy opisan¹, wyzwolony byã mógù. A i¿ w niektórych ksi¹¿eczkach
sobotê wspominaj¹, ma siê to rozumieã o niektórych prowincjach, w których byù zwyczaj miêso jadaã w soboty.
6. Nie bêd¹ siê te¿ leniã panowie bracia do czynienia dyscyplin wszelakich (lub w naszym kociele, lub w inszym), jako to w Wielki Pi¹tek, aby
tym snadniej mogli ubùagaã Pana Boga za grzechy swoje, którymi kiedy
obra¿ali majestat Jego.
Tak opisuje wielebny o. Duracz powinnoci panów urzêdników i braci, którzy Szkaplerz wiêty nosz¹, co wszytko podaje siê braciom i siostrom
ku pilnemu zachowaniu z tym, co potem postanowi¹, i co te¿ we zwyczaju
bêdzie.
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XX
Przestroga sk¹din¹d
Ýe to Bractwo mo¿e byã zaùo¿one w ró¿nych kocioùach, to jest nie
tylko w kocioùach ojców karmelitów, ale te¿ u inszych zakonników i w
kocioùach ksiê¿y wieckiej465, a podobno nie wszêdzie mo¿e byã zachowano wszytko, jako wy¿ej w powinnociach panów urzêdników napisano, dla
pewnych przyczyn wzglêdem ró¿nych tych kocioùów podanych, abo choãby siê mogùo wszytko zachowaã, widz¹ i uznaj¹, i¿ w tym tam kociele,
gdzie bêdzie Bractwo zaùo¿one (b¹dê u ojców karmelitów, b¹dê gdzie indziej) mo¿e siê Bractwo obejã bez czego, i ¿e te rzeczy panom urzêdnikom
(lub wiêkszym lub mniejszym) podane, nie wszytkie s¹ tam potrzebne. Tedy
na schadzce za zniesieniem siê466 pierwej z ojcami karmelitami i za ich rad¹
i zdaniem ma byã objaniono, co mo¿e i co ma siê zachowaã abo nie.
[

]

Insze ustawy i powinnoci sk¹din¹d wziête,
które, gdzie siê nie zachowuj¹,
tam mog¹ byã wprowadzone, jeli bêdzie siê zdaùo
XXI
O schadzkach
Krom walnej schadzki rocznej, na której panów urzêdników obieraj¹, bêd¹ siê odprawowaùy schadzki miesiêczne w tê niedzielê, w któr¹ siê
odprawuje procesja Bractwa, abo w jaki inszy dzieñ, który naznacz¹.
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ksiê¿y wieckiej  ksiê¿y diecezjalnych
za zniesieniem siê  po porozumieniu

Zszedùszy siê na miejsce naznaczone, poklêkn¹ wszyscy przed krucyfiksem abo przed obrazem Najwiêtszej Panny i zmówi¹ antyfonê ni¿ej
poùo¿on¹, któr¹ ojciec presidens zacznie:
Veni sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis
ignem accende.
V:

Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
(ojciec presidens)

R:

Et renovabis faciem terrae.
(wszyscy)

Oremus: Deus, qui corda fidelium S. Spiritus illustratione docuisti,
da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.
Mentes nostras, guaesumus Domine, lumine tuae claritatis illustra, ut
videre possimus, quae agenda sunt, et quae recta sunt, agere valeamus. Per
Christum Dominum nostrum.
R:

Amen.467

Potem miejsca swoje zasiêd¹, jak na schadzce walnej. Na schadzkach to tylko bêdzie zamkniono468 i postanowiono, na co wiêksza czêã zezwoli, za uchwaleniem jednak wielebnego ojca prowincjaùa abo przeora
ojców karmelitów.
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Veni...  ùac.:
Przyjdê, Duchu Úwiêty, napeùnij serca twoich wiernych i zapal w nich
ogieñ Twojej miùoci.

K: Zelij Ducha Twego, a powstanie ¿ycie.
W: I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy siê: Bo¿e, Ty pouczasz serca Twoich wiernych wiatùem Ducha Úwiêtego, daj
nam w tym¿e Duchu poznaã, co jest prawe i Jego pociech¹ zawsze siê radowaã.
Owieã, Panie, umysùy nasze blaskiem Twojej Prawdy, abymy poznali jasno, co nale¿y
czyniã, i otrzymali moc do uczynienia tego, co jest dobre. Przez Chrystusa Pana
naszego.
W: Amen.
468

zamkniono ! uchwalono

O tym radziã bêd¹, co by siê ci¹gaùo na dobro  nie tak doczesne,
jako duchowne  Bractwa, acz mowy o porz¹dku w Bractwie i dobrach doczesnych opuszczaã siê nie maj¹.
Milczenie i skromnoã od wszytkich ma byã zachowana, a nie gadaã
 tylko za pozwoleniem abo rozkazaniem ojca presidenta.
Zdanie swoje ka¿dy z pokor¹ powie, a nie ma siê frasowaã, jeli insi
za nim nie trzymaj¹.
Niech pamiêta, ¿e dobra doczesne Bractwa s¹ dobra kocielne, zaczym nie maj¹ ich przedawaã abo oddalaã, abo najmowaã komu inszemu,
tylko jako dobra kocielne.
Bywaj¹ tam rozdawani wiêci patronowie miesiêczni. Niech siê
wszyscy staraj¹ pilnie odprawowaã, co tam na karteczkach bywa napisano.
Jeliby za kto nie wiedziaù, co z tym czyniã, wszak mo¿e siê pytaã ojca
presidenta. A dobrze rozdawaã te patrony na schadzce przeszùego miesi¹ca,
aby wczas469 na pocz¹tku przyszùego miesi¹ca wiedzieli bracia, który patron
komu siê dostaù, ¿eby mogli na pocz¹tku miesi¹ca pocz¹ã odprawowaã, co
tam napisano.
Na tych schadzkach ojciec presidens abo ks. kaznodzieja da wszytkim obrok duchowny470, nauczaj¹c ich na przykùad, jako maj¹ ¿ywot duchowny prowadziã, jako wystêpek abo namiêtnoã jak¹ od siebie oddalaã,
jako siê pokusom sprzeciwiaã i odpór dawaã, jako której cnoty nabywaã.
Mo¿e te¿ im wykùadaã po cz¹stce Pacierz, Pozdrowienie Anielskie, Skùad
wiary, Dziesiêcioro Przykazania Boskie i insze rzeczy do nauki chrzecijañskiej nale¿¹ce.
Tam maj¹ byã zaleceni471 bracia umarli i chorzy, tak¿e i dobrodzieje
Bractwa do modlitwy wszytkich. Za umarùe zmówi¹ pospoùu na dwa chóry
przynajmniej nokturn jeden i laudes Defunctorum. Za chorych i dobrodzieje
 Litania Najwiêtszej Panny i 7 Pacierzy, i tyle¿ Zdrowych Maryi. Jeliby
jednak czasu nie staùo, tedy ka¿dy doma, abo gdzie by rozumiaù, niech to¿
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wczas  odpowiednio wczenie
obrok duchowny  pokarm duchowny w postaci konferencji na temat winy i moralnoci chrzecijanina
zaleceni  poleceni w modlitwie

odprawi. Siostry i insi, którzy czytaã nie umiej¹, niech zmówi¹ Koronkê
Panny Maryi i siedmkroã472 Pacierz i Anielskie Pozdrowienie.
Po dokoñczeniu schadzki, poklêkn¹wszy, zmówi¹ te modlitwy:
V:

Sit nomen Domini benedictum.

R:

Ex hoc nunc et usque in saeculum.

V:

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

R:

A templo sancto tuo quod est in Hierusalem.

V:

Memento Congregationis tuae.

R:

Quam possedisti ab initio.

V:

Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.

R:

Ut dingi efficiamur promissionibus Christi.

V:

Domine exaudi orationem meam.

R:

Et clamor meus ad te veniat.

V:

Dominus vobiscum.

R:

Et cum spiritu tuo.

Oremus: Praesta, quaesumus Domine, auxilium gratiae tuae, ut quae
te authore facienda cognou/vimus, te operante impleamus. Per Christum
Dominum nostrum.
R:
472

Amen.473

473

siedmkroã  siedmiokroã
Sit nomen...  ùac.:

K:
W:
K:
W:
K:
W:
K:
W:
K:
W:
K:
W:

Niech Imiê Pañskie bêdzie bùogosùawione
Teraz i na wieki.
Umocnij w nas, o Bo¿e, Twoje wiête pragnienia.
I utwierdê Twój Kocióù poród narodów.
Pamiêtaj o nas, Panie, w Twoim Miùosierdziu.
Bo jestemy Twoj¹ wùasnoci¹ od pocz¹tku.
Módl siê za nami, Úwiêta Bo¿a Rodzicielko,
Abymy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Panie, wysùuchaj modlitwy nasze.
A woùanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Pan z wami.
I z Duchem twoim.
Módlmy siê: Wspomó¿ nas, Bo¿e, ùask¹ swoj¹, abymy Twoj¹ wolê wytrwale
speùniali i dokonali wszystkiego dla chwaùy Twojego Imienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

Przy tym mo¿e ojciec presidens zmówiã kolektê Ecclesiae tuae, quaesumus Domine, etc.474 i kolektê za Ojca Úwiêtego  Deus, omnium Fideliom Pastor, etc.475, za króla, za wszytek stan duchowny  Omnipotens sempiterne Deus, cuius spiritu totum corpus etc., pro pace  Deus, a quo sancta
desideria etc., pro vivius et defunctis  Omnipotens sempiterne Deus, qui
vivorum dominaris, etc.476, O Najwiêtszej Pannie  Protege Domine famulos tuos, etc.477 Mo¿e te¿ podczas przydaã któr¹ insz¹ wedùug czasu i potrzeby jakiej.
Na koniec ojciec presidens da im bùogosùawieñstwo, mówi¹c:
Et benedicto Dei Patris et Filii, et Spiritus sancti descendat super vos,
et maneat semper478
R:

Amen.

XXII
Skrzynka skarbowa
Bêdzie jedna skrzynka skarbowa  wysoka i szeroka na ùokieã, a
dùuga na póùtora, dobrze obwarowana i zamkniona trzema kluczami, z których jeden ma mieã u siebie pan przeor, drugi pan podprzeorzy abo który z
panów poradników, a trzeci ! pan podskarbi abo pisarz. Do tej skrzynki
maj¹ byã wkùadane jaùmu¿ny z oferty i insze pieni¹dze sk¹dkolwiek przychodz¹ce na schowanie dalsze. W niej bêd¹ przywileje, zapisy, kontrakty,
ksiêgi i insze tym podobne pisma do spraw Bractwa nale¿¹ce, co wszytko
mo¿e te¿ mieã u siebie przepisane pan pisarz, aby na dorêdziu479 byù tych
rzeczy egzemplarz dla prêdkoci, kiedy by co prêdko trzeba wiedzieã. W
474
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Ecclesiae tuae...  ùac. Kocióù Twój, prosimy Ciê, Panie, itd.
Deus, omnium...  ùac. Bo¿e, Pasterzu wszystkich wiernych, itd.
Omnipotens sempiterne Deus...  ùac. Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który Duchem wszystkie ciaùa, itd. za pokój  Bo¿e, od którego wiête pragnienie itd. i za
¿ywych oraz zmarùych  Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który jeste Panem ¿ywych, itd.
Protege Domine...  ùac. Strze¿, Panie, dzieci Twoich itd.
Et benedicto...  ùac. A bùogosùawieñstwo Boga Ojca i Syna, i Ducha Úwiêtego,
niech zst¹pi na was i pozostanie na zawsze.
na dorêdziu  pod rêk¹

niej te¿ bêdzie pieczêã bracka. Z tej skrzynki na potrzeby brackie bêd¹ wydawane pieni¹dze pod pewn¹ liczb¹ panu podskarbiemu, a napisze siê, ¿e
tego dnia a tego wzi¹ù pan podskarbi tak wiele a tak wiele pieniêdzy, z których potem bêdzie siê rachowaù. Ta skrzynka nie ma siê otwieraã  tylko
przy obecnoci tych trzech, którzy klucze od niej maj¹. A kiedy by ci nie
mogli podczas przybyã, tedy natenczas panowie starsi naznacz¹ kogo inszego. Skrzynka ta ma byã w dobrym schowaniu, na przykùad w skarbnicy lub
w sklepie480 przy zakrystii, abo na inszym miejscu warownym.

XXIII
Ksiêgi
Mog¹ byã jedne ksiêgi, w które mog¹ siê wpisaã fundacje, legata, listy, podpisy. W drugich  zaùo¿enie Bractwa, schadzki i postanowienia
brackie. Trzecie ksiêgi mog¹ byã wydatków i dochodów. Czwarte, które
inwentarzem zwiemy, w których s¹ rzeczy i ochêdóstwa brackie wpisane.
Pi¹te dla wpisywania imion braci i sióstr tego Bractwa. Szóste  dla wpisywania drugi raz zaùo¿enia Bractwa i dziejów rocznych, to jest rzeczy, które
siê trafiaj¹ pamiêci godne i do zbudowania inszych, do chwaùy Bo¿ej i Najwiêtszej Panny sùu¿¹cych.

XXIV
Procesje
Procesje uroczyste przez kocióù abo cmentarz i koùo kocioùa bêd¹
odprawowaã w ka¿de wiêto Panny Maryi, a zwùaszcza w wiêto Panny
Maryi z Góry Karmelu w lipcu. Bêd¹ te¿ bywaã procesje ka¿dego miesi¹ca
w jedn¹ niedzielê. Mog¹ byã i insze procesje w dzieñ w. Józefa i w. Anny,
i kiedy siê bêdzie zdaùo ojcu presidensowi i panom starszym, na przykùad
czasu wojny, morowego powietrza i podobnych przygód. Bêdzie te¿ procesja w Dzieñ Zaduszny i w insze dni, gdzie tego jest zwyczaj za umarùe, tak480

w sklepie  w pomieszczeniu

¿e w wielki tydzieñ do grobów. Co by za na tych procesjach piewaã mieli,
abo jako maj¹ byã odprawowane, niech siê zwyczaju trzymaj¹, abo ks. president niech to im naznacza.

XXV
Msze brackie
Przed ka¿d¹ procesj¹ rano bêdzie Msza bracka, bêd¹ tak¿e w ka¿d¹
sobotê, a ta mo¿e byã jako w wiêto Najwiêtszej Panny z Góry Karmelu
dnia 16 lipca, Gaudeamus omnes etc.481 Bêd¹ ¿aùobne Msze, jako i Officia
Defunctorum, i aniwersarze482 za braci i siostry, i za dobrodzieje Bractwa w
Dzieñ Zaduszny i w insze dni wedùug zwyczaju.

XXVI
Pogrzeb
Gdy brat abo siostra tego Bractwa z tego wiata zejdzie, niech siê
staraj¹ wszyscy bracia i siostry tego Bractwa na pogrzebie bywaã. A gdzie
by który przez zabawy483 do koñca byã nie mógù, niech to nagrodzi jaùmu¿n¹ i modlitwami za duszê jego.

XXVII
Úwiece
Krom wiec na oùtarzu bêd¹cych, bêd¹ lane wiece 4 abo 7, z którymi na Mszach brackich bracia do tego wysadzeni484 pójd¹ przed oùtarz zaraz
po prefacji485 i tam klêczeã maj¹ a¿ [do momentu, kiedy bêdzie] po Komunii kapùana, który Mszê odprawuje. Pójd¹ z tymi czteroma abo siedmioma
481
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Gaudeamus omnes etc.  ùac. Radujmy siê wszyscy, itd...
aniwersarze  doroczne nabo¿eñstwa za zmarùego
przez zabawy  z powodu zajêã, obowi¹zków
wysadzeni ! wybrani
po prefacji  po modlitwie dziêkczynnej Kocioùa, rozpoczynaj¹cej modlitwê eucharystyczn¹

wiecami panowie urzêdnicy przy procesjach brackich przed Najwiêtszym
Sakramentem po parze, a siódmy  jeli bêdzie  na ostatku sam pójdzie.
Krom tych wiec lanych bêd¹ insze mniejsze, z którymi insi bracia na procesjach tak¿e pójd¹ przed Najwiêtszym Sakramentem. Bêd¹ te¿ lane wiece czarne dla pogrzebów.

XXVIII
Spowiedê i Komunia
Kto siê wpisuje do Bractwa, niech siê spowiada i do Stoùu Bo¿ego
przyst¹pi. Kto by za do tego nie mógù przyjã, gdzie indziej znajdzie siê, co
ma czyniã. Tak¿e przyzwoita i sùuszna rzecz by byùa, ¿eby [ci]. którzy do
tego bêd¹ mogli przyjã, spowiadali siê i komunikowali, ile razy bêdzie procesja i w ka¿de wiêto uroczyste przedniejsze, i w wiêto wiêtych patronów
Zakonu Karmelitañskiego, i czêciej  wedùug zdania ojca spowiednika

XXIX
Pasja
Jeli czasu Postu Wielkiego bywa pasja piewana w kociele, gdzie
jest Bractwo, na niej bracia maj¹ dyscypliny czyniã w kapach, wedùug zwyczaju jako na Wielki Pi¹tek przy nawiedzeniu grobu Pañskiego.

XXX
Koronka Panny Maryi
Sùuszna i przystojniejsza by rzecz byùa, aby bracia i siostry, jako synowie i córki duchowne Bùogosùawionej Matki Bo¿ej, krom inszych pacierzy, mawiali na ka¿dy dzieñ, jeli mo¿na rzecz, koronkê tej Bùogosùawionej
Panny, która koronka ma 7 Pacierzy i 63 Zdrowych Maryi, przydawaj¹ te¿
jedno Credo.

Jeli za jakie insze ustawy któregokolwiek bractwa mog¹ temu sùu¿yã, wszak wolno bêdzie braciom je przyj¹ã na schadzkach, na których o
ustawach mowa bêdzie.
Co te¿ z ustawy jakiej Kocioùa Úwiêtego zachowaã potrzeba, bez
w¹tpienia tego przestrzegaã maj¹.

XXXI
Zamknienie
Zaleciwszy braciom i siostrom, aby wszyscy starali siê bywaã na
schadzkach, na brackich Mszach i procesjach, i na inszych obrzêdach brackich, i pilnowali ustaw i powinnoci wzwy¿ wymienionych, abo inszych w
zwyczaju bêd¹cych, abo które potem postanowione bêd¹, tudzie¿486 przypominamy, ¿e one do grzechu nie obowi¹zuj¹487, chyba ¿eby kto sk¹din¹d
powinien je byù chowaã pod grzechem. Nikogo tedy tu nie bêd¹ niewoliã na
schadzki abo na procesje i na insze obrz¹dki, i nabo¿eñstwa brackie, ale to
ka¿dy z miùoci przypodobania siê Panu Bogu i Matce Jego uczyni dla
otrzymania przymno¿enia ùaski Bo¿ej i zasùug duchownych, na ostatek 
aby godnie i skutecznie za¿ywaã mógù przywilejów Bractwa, od Stolice
Apostolskiej danych.
A tego tu opuciã nie chcemy, co tam¿e do wiadomoci podaje wielebny o. Duracz, to jest, ¿e ci, którzy Szkaplerz wiêty nosz¹, nad insze
przywileje i dusz z ognia czyãcowego pierwszej po mierci soboty wybawienia, póki stamt¹d nie wynid¹, bêd¹ mieli suffragia488, to jest zaduszne
modlitwy i godziny zwykùe za umarùe, które w caùym zakonie czynione bywaj¹.
Co siê za tyczy inszych ku Zakonowi Karmelitañskiemu nabo¿nych, którym siê jeszcze nie zdarzyùo przyjã do przyjêcia Szkaplerza, pokazuje tak¿e wielebny o. Duracz, co ci maj¹ czyniã przy nawiedzeniu kocioùów karmelitañskich, aby byli uczestnikami pewnych odpustów i ùask
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tudzie¿  tutaj: do tego, przy tym
do grzechu nie obowi¹zuj¹  ich zaniedbanie nie jest grzechem
suffragia  ùac. modlitwy wstawiennicze

duchownych. Lecz ¿e i w tych naszych ksiêgach (i gdzie indziej tak¿e) jest o
tym wzmianka, tego tu nie wspominamy. A który chce wiedzieã, jako to
wielebny o. Duracz podaje, tam¿e u niego znajdzie, gdzie i to (jako o tym
w¹tpiã nie trzeba) przypomina, ¿e ci (to jest, którzy Szkaplerza nie nosz¹)
nie bêd¹ siê cieszyã przywilejem Najwiêtszej Panny ze strony soboty, o
czyãcu opisanym.
[

]

Sùownik
wybranych pojêã, wyrazów i form,
których znaczenie niezale¿ne jest od kontekstu

acz  choã, chocia¿
aleã  wszak¿e

herezjarcha  przywódca sekty, inicjator
odszczepieñstwa

alternata  odmiana, przemiana

in  (ùac.) w

antecesor  poprzednik

in articulo mortis  (ùac.) w obliczu mierci

antique regularis observantiae, regularis

indult  dyspensa

observantiae  (ùac.) dawnej obserwan-

interim  (ùac.) w tym czasie

cji zakonnej

izali¿  czy¿

atoli, atoli jednak  jednak¿e

jeno  tylko

autentykowany  uwierzytelniany, potwier-

jurgieltnik ! najemnik

dzany
aza¿  czy
braci (celownik)  braciom, czùonkom bractwa, bractwu
braci¹ (biernik)  braci, czùonków bractwa,
braã

kacerstwo  herezje, odstêpstwa od wiary
katolickiej
konsens  zgoda
krom  oprócz, poza
krotofila  krotochwila, zabawa, uciecha
kwadragena  odpust czterdziestodniowy

circiter  ùac. okoùo

ladaco  êle, byle co

doma  w domu

liciech (narzêdnik)  listach

et  (ùac.) i, oraz

ùacno  ùatwo

europski  europejski

mianowaã  wymieniã, wskazaã

farny ! parafialny

mianowany  wspomniany, opisany, poda-

fawor  ùaska, wsparcie
frasunek  troska, zmartwienie, problem,
kùopotliwa sytuacja

ny
Miùociwe Lato  Rok Jubileuszowy
mizerak  biedak, nieszczênik

