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KILKA UWAG 

o Szkaplerzu Karmelitañskim
1
 

 

 

DLA UÝYTKU 

 

osób nale¿¹cych do bractwa tego¿  

Szkaplerza 

 

 

napisaù  

O. Romuald K. b. 

 

 

 

[2] 

 

 

 

Rêkopism pod tytuùem �Kilka uwag o Szkaplerzu Karmelitañskim� odznacza siê jasnym i do-
kùadnym opisem, jaki byù pocz¹tek bractwa Szkaplerza Karmelitañskiego; nastêpnie wymie-
nia Papie¿y i nadane przez nich odpusty, tak zupeùne jak i cz¹stkowe � jak równie¿ wylicza 

korzy�ci, jakie odnosz¹ nale¿¹cy do tego bractwa. Z tych tedy powodów niniejszy rêkopism 

na rozpowszechnienie drukiem zasùuguje. 

 

 
                                                 
1 dla strony szkaplerz.pl � przygotowaùa p. Maria Solek z Tenczynka  
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W Krakowie d. 25 Listopada 1891. 

        X. Filip Goùaszewski. 

         Cenzor. 

L. 4720. 

 

 

 

POZWALAMY DRUKOWAÃ. 

 

 

 

Kraków dnia 25 listopada 1891. 

 

L. S.        + A. Kard. Dunajewski 

 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

[rysunek  Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem wraz z podpisem: 
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�Królowo i ozdobo Karmelu, módl siê za nami!� 

oraz tekst przyjêcia do bractwa  

� przyjêt�do bractwa Szkaplerza Karmelitañskiego przez (nieczytelny wpis)  w ko�ciele  

Czerna dnia 4 grudnia 1892] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

1. Pocz¹tek, 2) Cel, i 3) Korzy�ci bractwa szkaplerza karmelitañskiego. 

 

1. [4] P o c z ¹ t e k: Z pomiêdzy ró¿nych bractw przez Ko�cióù �w. zatwierdzonych, 

bractwo szkaplerza Naj�w. Panny z góry Karmelu, jest jednym z najstarszych. Nazy-
wa siê ono bractwem szkaplerza �w., poniewa¿ jego czùonkowie nosz¹ na sobie na ta-
siemce lub sznurku sukienkê, czyli szkaplerz skùadaj¹cy siê z dwóch kawaùków sukna 

czarnego lub brunatnego, a z której jeden spada na plecy zwane po ùacinie scapulae 

(czytaj skapule), a drugi na piersi. Nazywa siê ono tak¿e i bractwem karmelitañskim, 

poniewa¿ Naj�w. Panna Marya na górze Karmelu, zk¹d Zakon karmelitañski wzi¹ù 

swój pocz¹tek, od najpierwszych czasów chrze�ciañstwa nabo¿nie czczon¹ byùa. Dla-
tego te¿ wszyscy przynale¿¹cy do tego bractwa powinni siê o to [5] szczególnie staraã, 
by Naj�w. Pannê w osobliwszy sposób czciã a zwùaszcza na�ladowaã j¹ w czysto�ci 

serca, w pokorze, posùuszeñstwie i cierpliwo�ci. 
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Szkaplerz �wiêty jako sukienkê ùaski, wrêczyùa Matka Boska 16 lipca 1251 roku �wiê-

temu Szymonowi Stockowi, który naówczas byù Jeneraùem Zakonu a zarazem Jej gor-
liwym czcicielem. Wówczas to Naj�w. Panna Marya objawiùa mu siê otoczona licz-
nym orszakiem Anioùów, a trzymaj¹c w rêku szkaplerz �w. rzekùa: �Przyjmij Synu 

mój, ten szkaplerz zakonu twego, jako znamiê mojego bractwa, bêdzie on dla ciebie i 
dla wszystkich synów Karmelu przywilejem, i¿ kto umrze, maj¹c ten szkaplerz na so-
bie, nie dozna nigdy ognia piekielnego; to jest znamiê zbawienia, tarcza w niebezpie-
czeñstwach i zakùad przymierza wiecznego�. Temi sùowy przyrzekùa Bogarodzica 
szczególn¹ pomoc w celu uproszenia od Boga ùask do ¿ycia pobo¿nego i szczê�liwej 

�mierci. Papie¿ Benedykt XIV powiada (w swojem dziele: De D. N. Jesu Christi Ma-

trisque ejus Festis. II. n. 76. p. 281), ¿e chêtnie wierzy, i¿ to objawienie [6] byùo 

prawdziwe i ¿e ka¿dy w nie wierzyã powinien.  

Z wielk¹ rado�ci¹ przyj¹ù Szymon Stock szkaplerz �w. i wkrótce potem ku jego czci zaùo¿yù 

bractwo, które przez Stolicê Apostolsk¹ potwierdzone, i przez wielu Papie¿y licznemi odpu-
stami wzbogacone, po caùym chrze�ciañskim �wiecie rozszerzyùo siê. Liczy ono pomiêdzy 

swymi czùonkami papie¿y, królów, biskupów i inne znakomite osoby. Prócz wielu innych pa-
pie¿y, nosili ten szkaplerz: Leon X., Klemens VII., VIII., XI. i XII., Paweù V., Urban VII., 

Grzegorz XV., Benedykt XIII. i XIV. Z pomiêdzy królów przywdziali go: Edward, król an-
gielski; cesarz Ferdynand II., III., i IV., Leopold I., Józef I., Karol VI. Do wszystkich tych 

znakomitszych osób zaliczyã tak¿e nale¿y cesarzow¹ Maryê Teresê, arcyksi¹¿¹t Alberta, Ka-
rola, Leopolda i w. i. Nosili go tak¿e królowie hiszpañscy i portugalscy i prawie wszyscy 

ksi¹¿êta i ksiê¿niczki ich dworu. Kilku francuskich królów równie¿ go nosiùo, jak np.: �w. 

Ludwik, Ludwik XIII., Ludwik XIV., Ludwik XV., królowa Leszczyñska, [7] królewicz, oj-
ciec Ludwika XVI. Wszyscy poczytywali sobie za zaszczyt nosiã sukienkê Naj�w. Panny. 

Pomiêdzy królami polskimi zasùuguje na szczególn¹ uwagê Zygmunt III., który w roku 1606 

przyj¹ù wraz ze szlacht¹ swojego dworu szkaplerz �w. z r¹k Karmelitów bosych; którzy wy-
sùani przez papie¿a Klemensa VIII. Na misje do Persyi, odbywali podró¿ przez Polskê. Obec-
nie liczba czùonków tego bractwa przechodzi ju¿ miliony. 

W siedemdziesi¹t lat póêniej objawiùa siê Naj�w. Panna Marya papie¿owi Janowi XXII. i 

przyrzekùa mu, ¿e wyzwoli z czy�ca zaraz w pierwsz¹ sobotê po �mierci te dusze, które za 

¿ycia byùy wpisane do tego szkaplerza, nosiùy go nabo¿nie przez swoje ¿ycie i maj¹c go na 

sobie zeszùy z tego �wiata. (Porównaj Kongr. S. Officii, 25 Febr. 1613). Ta ùaska nazywa siê 

�Przywilejem sobotnim� (Sabbatinum).  

2. C e l: Gùównym zadaniem tych, którzy ten szkaplerz przyjmuj¹, ma byã: szczególna cze�ã 

Naj�w. Dziewicy, a zwùaszcza na�ladowanie Jej chwalebnych cnót. W ten [8] sposób zapew-
ni¹ sobie Jej wszechwùadn¹ opiekê w ¿yciu, a przedewszystkiem w godzinê �mierci. 

3. K o r z y � c i: Ju¿ jako przedmiot po�wiêcony mo¿e szkaplerz �w. wiele ùask Bo¿ych na 

czùowieka sprowadziã, je¿eli siê go tylko z wiar¹ i ufno�ci¹ na sobie nosi. Tem bardziej jesz-
cze jako przedmiot w sposób szczególny od Boga uprzywilejowany jest on dla tych, którzy go 

przyjêli przy obrzêdach i modlitwach ko�cielnych z r¹k upowa¿nionego do przyjmowania ka-
pùana, i których nazwiska wpisane zostaùy do ksiêgi brackiej, �rodkiem rozlicznych dobro-
dziejstw i ùask Bo¿ych. Tak np. wszyscy czùonkowie tego bractwa uczestnicz¹ w szczególny 

sposób we wszystkich modlitwach, mszach, czuwaniach, pracach i tym podobnych dobrych 

uczynkach Zakonu karmelitañskiego i wszystkich czùonków tego bractwa rozszerzonych po 

caùym �wiecie, jako te¿ caùego Ko�cioùa.  
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Ko�cióù �w. nadaje im tak¿e prawo do uzyskania licznych odpustów, które mog¹ byã ofiaro-
wane za dusze w czy�cu. [9] (Klemens X., 2 stycznia 1672 r. �Cum sicut accepimus�). 

W miejscach, gdzie niema ko�cioùa karmelitañskiego dla pozyskania odpustów, nadanych 

tym¿e ko�cioùom, Ojciec �w. Pius IX. reskryptem z dnia 15 stycznia 1855 r. dozwoliù nawie-
dziã ko�cióù parafialny. W godzinê �mierci, je�li po spowiedzi i Komunii �w. wzywaj¹ imie-
nia Jezusa ustami, albo gdy ju¿ nie mog¹, to przynajmniej sercem, mo¿e byã im udzielona 

jeneralna absolucya z odpustem zupeùnym. (Klemens VII. �Ex clementi�, 12 sierpnia 1530. B. 

II. 47, i Paweù V. �Cum certas�, 30 paêdziernika 1606. B. II. 251). Wszystkie msze �w. od-
prawione przez któregokolwiek kapùana za dusze zmarùych czùonków tego bractwa, ciesz¹ siê 

prerogatyw¹ uprzywilejowanego oùtarza. (Pius IX. Úw. Kongr. Odp. 22 czerwca 1865 r.). 

Uwaga: Oùtarzem uprzywilejowanym jest ten oùtarz, do którego Stolica Apostolska przywi¹-

zaùa odpust zupeùny, mog¹cy byã ofiarowany za dusze w czy�ãu. [10] Je¿eli po �mierci które-
go z czùonków przynale¿¹cych do tego bractwa, niniejsza ksi¹¿eczka wpisowa odesùan¹ zo-
stanie do ko�cioùa brackiego, wtedy wspólne modlitwy odbêd¹ siê za niego w niedzielê mie-
siêczn¹. 

W zakonie Karmelitów corocznie za zmarùych jego czùonków a wiêc i tak¿e za czùonków 

bractwa szkaplerza, odprawia siê bardzo wielka liczba mszy �w. zupeùnie bezpùatnie, oraz 

odmawia siê wiele modlitw za umarùych.  

II. 

Odpusty zupeùne. 

(Pod warunkiem spowiedzi, Komunii �w., i nawiedzenia ko�cioùa karmelitañskiego, lub je¿eli-
by nale¿¹cy do bractwa mieszkaù w miejscowo�ci gdzie nie ma takowego, to nale¿y wtedy 

odwiedziã ko�cióù parafialny i pomodliã siê na intency¹ Ojca �w.):  

1. W dzieñ przyjêcia Szkaplerza i w godzinê �mierci. (Paweù V., �Cum certas� 30 paê-

dziernika 1606). 

2. [11] W jedn¹ niedzielê ka¿dego miesi¹ca dla czùonków, którzy siê znajdowaã bêd¹ na 

procesyi brackiej, upowa¿nionej przez miejscowego Biskupa. (Paweù V. �Piorum ho-

minum� 3 sierpnia 1609. B. II. 366 i �Alias volentes�, 19 lipca 1614 r. B. II. 370).  

3. Kto za� nie mo¿e znajdowaã siê na tej procesyi, dost¹pi tego odpustu nawiedzaj¹c ka-
plicê brack¹. (Klemens X. �Comissae nobis�, 8 maj¹ 1673).  

4. Chorzy, wiêêniowie, pielgrzymi i t. d. mog¹ dost¹piã tego drugiego odpustu niedziel-

nego, odmawiaj¹c maùe officium o Naj�w. Pannie, lub 50 Ojcze nasz i tyle¿ Zdrowa� 

Marya � czyni¹c przytem przynajmniej akt skruchy z postanowieniem spowiadania siê 

i komunikowania natychmiast, jak tylko bêd¹ mieli sposobno�ã, co potem uskuteczniã 

musz¹. (Klemens X. tam¿e).  

5. Raz w roku, w dniu dowolnie obranym, ktoby odwiedziù nabo¿nie ko�cióù karmelicki, 

przytem wyspowiadaù siê, przyj¹ù Komuniê �w. i pomodliù siê na intency¹ Ojca �w. 

(Klemens XIV., 15 lipca 1774 r. Porównaj [12] Dekret Kongregacyi Konc. Trydent. 

15 marca 1852 r.).  

6. Ko�cioùom karmelickim (wzglêdnie ko�cioùom parafialnym) udzielone s¹ jeszcze od-
pusty zupeùne w nastêpuj¹ce uroczysto�ci: 

W styczniu. 
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20-go, w dzieñ: �w. Fabiana i Sebastyana  

W lutym 

2-go, w dzieñ: Oczyszczenia Naj�w. Panny, tak¿e w oktawê. (Grzegorz XIII, �Ut laudes�, 18 

wrze�nia 1577 r.) 

4-go, w dzieñ: Úw. Andrzeja Korsiniego, wyznawcy i biskupa. 

W marcu 

19-go, w dzieñ: �w. Józefa, raz w czasie oktawy, jakkolwiek to �wiêto takowej nie ma. (Bene-

dykt XIV. �Splendor paternae gloriae�, 12 lutego 1745 r. B. IV.344.). 

25-go, w dzieñ: Zwiastowania Naj�w. Panny Maryi, tak¿e w czasie oktawy. (Grzegorz XIII. 

�Ut laudes�, 18 wrze�nia 1577).  

We Wielki Czwartek; we Wielki Pi¹tek; w uroczysto�ã Zmartwychwstania Pañskiego i w 

czasie oktawy. (Grzegorz XIII. Tam¿e); w uroczysto�ã opieki Úw. Józefa. (Trzecia niedziela 

po Wielkiejnocy), raz podczas oktawy.  

W marcu 

W uroczysto�ã Wniebowst¹pienia Pañskiego 

3-go, w dzieñ: Znalezienia �w. Krzy¿a 
5-go, w dzieñ: Úw. Anioùa, mêczennika, Karmelity 
16-go, w dzieñ: �. Szymona Stocka, wyznawcy 
25-go, w dzieñ: �w. Magdaleny de Pazzis, panny, Karmelitanki 
W pierwszy dzieñ Zielonych Úwi¹tek i w oktawê. 

W czerwcu 

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

[14] W lipcu. 

2-go, w dzieñ: Nawiedzenia Naj�w. Panny. 
16-go, w dzieñ: uroczysto�ci Matki Boskiej szkaplerznej, lub w nastêpuj¹c¹ niedzielê, albo w 

inn¹ niedzielê lipca, wedle zwyczaju miejsca. (Paweù V. �Cum certas�, 30 paêdziernika 

1606). 

Raz tak¿e podczas oktawy, je¿eli byù kto� obecnym przynajmniej 4 razy na Jutrzni i Laudes, 

które w czasie tej oktawy w ko�cioùach karmelickich po poùudniu odprawiaj¹ siê. (Grzegorz 

XVI. Indult z dnia 9 czerwca 1834 i 16 kwietnia 1844. Br. 390). 

20-go, w dzieñ: �w. Eliasza, proroka. 

26-go, w dzieñ: �w. Anny, Matki Naj�w. Panny Maryi. 
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W sierpniu. 

7-go, w dzieñ: �w,Alberta wyznawcy, Karmelity. 
15-go, w dzieñ: Wniebowziêcia Naj�w. Panny, albo w oktawê. 
[15] W dzieñ �w. Joachima ojca Naj�w. Panny Maryi, przypadaj¹cy w niedzielê w czasie 

oktawy Wniebowziêcia Naj�w. Panny. 
27-go, w dzieñ: przebicia serca Ú. Matki Teresy. 

We wrze�niu. 

8-go, w dzieñ: Narodzenia Naj�w. Panny, albo w oktawê. 
14-go, w dzieñ: Podwy¿szenia �w. Krzy¿a. 
29-go, w dzieñ: �w. Michaùa Archanioùa, albo podczas oktawy. 

W paêdzierniku. 

15-go, w dzieñ: �w. Teresy, raz podczas oktawy. 

W listopadzie. 

1-go, w dzieñ: WW. Úwiêtych i w oktawê 
2-go, w dzieñ: Zaduszny. 
14-go, w dzieñ: WW. Úwiêtych Zakony karmelitañskiego 
15-go, w dzieñ: Zaduszny Zakony karmelitañskiego, albo gdyby ten dzieñ przypadù w nie-
dzielê, wtedy 16-go mo¿na tego odpustu dost¹piã.[16] 
21-go, w dzieñ: Ofiarowania Naj�w. Panny Maryi. 
24-go, w dzieñ: �w. Jana od Krzy¿a; raz tak¿e podczas oktawy. 

W grudniu. 

8-go, w dzieñ: Niepokalanego Poczêcia Naj�w. Panny Maryi i tak¿e podczas oktawy. 
25-go, w dzieñ: Narodzenia Pana Jezusa, je¿eli kto� jest obecny na Sumie. 

 

Uwaga pierwsza:  Je¿eli nosz¹cy szkaplerz karmelitañski s¹ ciê¿ko chorymi lub chronicznie 

cierpi¹cymi (z wyj¹tkiem tych, którzy ¿yj¹ w jakiem Zgromadzeniu), albo je¿eli maj¹ jakie 

wa¿ne przeszkody do przyjêcia Komunii �w., mog¹ dost¹piã powy¿szych odpustów, byleby 

odbyli spowiedê, a w miejsce przyjêcia Komunii �w. i nawiedzenia ko�cioùa wiernie wypeùnili 

inne jakie dobre uczynki przez spowiednika zalecone. Porównaj Bullarium � Pius IX.  18 

wrze�nia 1862 r.). 

Uwaga druga: Oprócz wspomnianych odpustów zupeùnych, mog¹ jeszcze wszyscy wierni 

[17] ( a wiêc i nie nale¿¹cy do tego bractwa), uzyskaã 4 razy do roku w ko�cioùach Karmeli-
tów �Bùogosùawieñstwo Papieskie�, z którem jest poù¹czony odpust zupeùny. A mianowicie: 

a) W dniu �w. Szczepana (26 grudnia). 
b) W drugi dzieñ uroczysto�ci wielkanocnej. 
c) W drugi dzieñ uroczysto�ci Zielonych Úwi¹tek. 
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d) W uroczysto�ã Matki Boskiej szkaplerznej, 16 lipca. Wszyscy wtenczas przytomni zy-
skaj¹ odpust zupeùny, je¿eli siê w te dni albo w ich wigilie wyspowiadaj¹, Komuniê 

�w. przyjm¹ i pomodl¹ za Ko�cióù �wiêty. 

Uwaga trzecia: Ci, którzy siê co tydzieñ spowiadaj¹, mog¹ dost¹piã powy¿szych odpustów, 

bez powtórnej spowiedzi. 

III. 

Odpusty cz¹stkowe. 

[18] Odpustów cz¹stkowych mog¹ czùonkowie tego bractwa bardzo wiele uzyskaã. Dlatego 

niech ka¿dy z nich uczyni zaraz rano dobr¹ intencyê pozyskania ich wszystkich, chocia¿by 

takowych nie mieli w pamiêci, i mog¹ je ofiarowaã za dusze w czy�cu bêd¹ce. W moc przy-
toczonej ju¿ wy¿ej Bulli �Cum certas�, Pawùa V. 30 paêdziernika 1606 r. dostêpuj¹ czùonko-
wie tego bractwa, nastêpuj¹cych odpustów cz¹stkowych: 

1. Piêã lat i piêã kwadragen (200 dni) raz na miesi¹c, którzy siê spowiadaj¹, komunikuj¹ 
i modl¹ na intency¹ Ojca �w. 

2. Piêã lat i tyle¿ kwadragen (200 dni), którzy z zapalon¹ �wiec¹ towarzysz¹ Naj�w. Sa-
kramentowi niesionemu do chorego i za niego siê modl¹. 

3. Trzy lata i tyle¿ kwadragen (120 dni) zyskaj¹ ci, co wyspowiadawszy siê, przyjm¹ 
Komuniê �w. w kaplicy lub ko�ciele bractwa, i pomodl¹ siê tam na intency¹ Ojca �w.; 

[19] dost¹pi¹ tego odpustu w jakieb¹dê �wiêto Naj�w. Panny. 
4. Trzysta dni za wstrzemiêêliwo�ã od miêsnych potraw w �rody i soboty. 
5. Siedem lat i tyle¿ kwadragen ( 280 dni) i 160 dni raz na dzieñ, je¿eli odmówi¹ w ko-
�ciele 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowa� Marya za ¿ywych i konaj¹cych. (Grzegorz XIII. �Ut 

laudes�, 18 wrze�nia 1577 r.).  

6. Trzyna�cie lat i tyle¿ kwadragen (520 dni), którzy zakon Karmelitów oraz jego czùon-
ków, nazywaj¹ Zakonem albo Braãmi Naj�w. Panny Maryi z góry Karmelu. (Grzegorz 

XIII., Urban VI., Mikoù¹j V.).  
7. Piêã lat i tyle¿ kwadragen (200 dni), którzy nosz¹ na sobie szkaplerz, spowiadaj¹c siê i 

komunikuj¹c co miesi¹c, pomodl¹ siê na intency¹ Ojca �w.. 
8. Sto dni odpustu, którzy towarzysz¹ pogrzebowi jakiegokolwiek zmarùego, modl¹c siê 

za niego. (Paweù V., �Cum certas�, 30 paêdziernika 1606 r.).  

9. Sto dni odpustu, za wykonanie jakiegokolwiekb¹dê uczynku miùosiernego, lub [20] 
pobo¿nego, np. jaùmu¿ny, nauczania prawd wiary �w. i t.p. (Paweù V. Tam¿e).  

10. Sto dni odpustu, je¿eli siê jest obecnym na �Salve Regina�, które w ka¿d¹ sobotê i wi-
giliê Naj�w. Panny w ko�cioùach Karmelitów uroczy�cie siê �piewa. (Klemens X. 

�Commissae nobis�, 5 maja 1673 r. B. II. 596).  
11. Trzy lata i tyle¿ kwadragen (120 dni), w ka¿dy czwartek w ci¹gu roku, którzy w ko-
�ciele karmelitañskim spowiadaj¹ siê i komunikuj¹. (Klemens X. Jak wy¿ej).  

12. Sto dni odpustu za nabo¿ne pozdrowienie: �Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus� 

i za odpowiedê na takowe: �Na wieki. Amen�, lub �Na wieki wieków. Amen� (Pius 

IX. 20 wrze�nia 1864 r.). 

13. Trzysta dni odpustu, za odmówienie litanii o Najsùodszem Imieniu Jezus. 
14. Dwie�cie dni odpustu, za odmówienie litanii Loretañskiej (czyli do Matki Boskiej). 

(Urban VIII. �Splendor paternae gloriae�, 10 maja 1624 r. B, II. 465).  
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15. Dwadzie�cia piêã dni odpustu, za nabo¿ne wzywanie Naj�wiêtszych imion Jezus albo 

Marya. (Urban VIII. Tam¿e). 

16. [21] Sto dni odpustu, za uczynki miùosierne co do ciaùa i duszy. Paweù V. �Cum cer-

tas�, 30 paêdziernika 1606 r.). 

17. Sto dni odpustu, za przyjêcie w dom ubogiego, tyle¿, je¿eli mu siê w pomoc przyjdzie. 

(Paweù V. Tam¿e.). 

18. Sto dni odpustu za prowadzenie zbù¹dzonych na drogê zbawienia. (Paweù V. Tam¿e). 

19. Piêãdziesi¹t dni odpustu w ka¿dy czwartek, kto chocia¿ chwilkê w ko�ciele lub kapli-
cy karmelitañskiej siê pomodli. (Klemens V. �Commisae nobis�, 5 maja 1673 r. B. II. 

596). 

20. Sto dni odpustu, za ka¿dy dobry uczynek. (Paweù V. �Cum certas�, 30 paêdziernika 

1606 r.). 

21. Czterdzie�ci dni, raz na dzieñ, którzy odmawiaj¹ 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowa� Marya, ku 

uczczeniu 7 rado�ci Maryi. (Paweù V. Tam¿e).  

Uwaga: Wszystkie i pojedyncze wspomniane odpusty nadane przez Pawùa V., mog¹ byã ofia-
rowane za dusze w czy�cu bêd¹ce. (Klemens X. �Cum sicut accepimus�, 2 stycznia 1672 r.). 

 

[22] Przestroga: Chc¹c jednak staã siê uczestnikiem tak licznych odpustów, o których dot¹d 

byù¹ mowa, oprócz wy¿ej przytoczonych warunków i noszenia ustawicznie szkaplerza, po-
trzeba siê jeszcze staraã, aby zostawaã w stanie ùaski Bo¿ej, czyli nie mieã na sumieniu grze-
chu �miertelnego, bo w tym razie nie dost¹pi siê ¿adnego odpustu. Ktoby za� poczuwaù siê do 

grzechu �miertelnego, powinien siê staraã oczy�ciã swoj¹ duszê przez szczer¹ spowiedê, lub 

w razie niemo¿no�ci spowiadania siê, nale¿y wzbudziã w sercu doskonaùy ¿al za grzechy 

swoje z mocnem postanowieniem wyspowiadania siê przy najbli¿szej sposobno�ci. Przy tem 

potrzeba wytrwale ãwiczyã siê w nabo¿eñstwie do Naj�w. Panny Maryi. Sw. Bonawentura 

mówi: �Czcijcie Naj�w. Pannê Maryj¹, a ona uprosi wam ùaskê zbawienia�. 

 

IV. 

Obowi¹zki osób nale¿¹cych do bractwa szkaplerza karmelitañskiego. 

A.  

[23]  

1. Aby zostaã czùonkiem tego bractwa i mieã udziaù w zasùugach Zakonu karmelitañskie-
go i osobistych odpustach do niego przywi¹zanych, potrzeba przyj¹ã szkaplerz przy 

obrzêdzie i modlitwach ko�cielnych z r¹k upowa¿nionego do przyjmowania kapùana. 

Nadto potrzeba ci¹gle nosiã szkaplerz �w. na sobie, we dnie i w nocy, w chorobie 

równie jak w zdrowiu, a zwùaszcza przy �mierci. Tak go nosiã nale¿y, ¿eby jedna po-
ùowa spadaùa na piersi a druga na plecy; wolno go nosiã na odzie¿y lub pod ni¹. Gdy 

szkaplerz zaginie lub zu¿yje siê, nale¿y go czemprêdzej nowym zast¹piã i takowy sa-
memu sobie wùo¿yã, a niekoniecznie potrzeba go po�wiêcaã. (Tak rozporz¹dziùa �w. 

Kongr. Odpustów 27 maja 1857 roku). Zu¿yty szkaplerz potrzeba spaliã. 
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2. Imiê i nazwisko przyjmuj¹cego szkaplerz musi byã zapisane do ksiêgi brackiej. [ 24] 

(Úw. Kongr. Odp. z dnia 27 kwietnia 1887 r. i  z dnia 16 lipca tegosamego roku. Acta 

S. Sedis XIX. 556).  

B.  

Dla pozyskania za� sobotniego przywileju, wedùug Bulli Pawùa V. Oprócz warunków zwy¿ 

wyliczonych pod liczb¹ 1 i 2 potrzeba:  

Po pierwsze: zachowaã czysto�ã odpowiedni¹ do swego stanu. 

Po drugie: codziennie odmawiaã pacierze kapùañskie, lub kto do tego nie jest obowi¹zanym, 
ten powinien odmawiaã codziennie maùe officium o Naj�w. Pannie, wedùug Brewiarza Rzym-
skiego i to w ùaciñskim jêzyku. (Dekr. z 6 maja 1887 roku).  

Nale¿y jednak uwa¿aã:  

a. Kto nie umie czytaã po ùacinie, ten mo¿e zast¹piã maùe officium o Naj�w. Pannie 

(obok przestrzegania wszelkich przez Ko�cióù przepisanych postów), wstrzemiêêliwo-
�ci¹ od pokarmów miêsnych, we wszystkie �rody i soboty caùego roku, wyj¹wszy jed-
nak, gdyby uroczysto�ã Bo¿ego Narodzenia przypadùa w którykolwiek z tych dni. 

(Klemens VII. �Ex clementi�, 12 sierpnia 1530. B. II. 47, i Úw. Kongr. Odpustów z 

dnia 18 sierpnia 1868 roku). 

b. Ktoby za� i tego postu zachowaã nie mógù, powinien sobie uprosiã od upowa¿nionego 

do tego kapùana lub swojego spowiednika, aby mu ten post zamieniù na inny dobry 

uczynek np. jaùmu¿nê lub modlitwê. 
c. Je¿eli kto ma przeszkodê nadzwyczajn¹, to dopóki ta istnieje, jest wolny zupeùnie od 

obowi¹zku odmawiania maùego officium o Naj�w. Pannie, lub wstrzemiêêliwo�ci od 

miêsnych potraw w �rody i soboty. Gdyby mu siê zdawaùo, ¿e ta przeszkoda nie jest 
wa¿n¹, aby do od tych obowi¹zków uwolniã mogùa, lepiej uczyni, je�li poprosi swego 

spowiednika o zmniejszenie ich lub zmianê na inny dobry uczynek. Zamianê tê mo¿e 

uskuteczniã ka¿dy spowiednik aprobowany, bez szczególniejszego upowa¿nienia, tak 
w konfesyonale jak i poza nim. Je�li za� przeszkoda nie jest bardzo wa¿n¹, ale tylko 

zwyczajn¹, wtedy obowi¹zek odmawiania co dzieñ maùego officium o Naj�w. Pannie 

lub wstrzemiêêliwo�ci od miêsnych potraw [26] w �rody i soboty, mo¿e byã zamie-
niony tylko przez kapùana wyraênie do tego upowa¿nionego. 

d. Kapùan maj¹cy prawo wkùadania szkaplerza, nie posiada jeszcze przez to prawa zmie-
niania lub zmniejszania obowi¹zków do niego przywi¹zanych. Na to trzeba mieã wy-
ù¹czne upowa¿nienie. (Úw. Kongr. Odp. z dnia 22 czerwca 1842 roku).  

e. Mimo, ¿e upowa¿nienia dane przez przeùo¿onych OO. Karmelitów wymagaj¹, aby ka-
pùan zmieniaj¹cy lub zmniejszaj¹cy warunki przywileju sobotniego byù spowiedni-
kiem, mo¿e ten¿e jednak i poza spowiedzi¹ wykonaã to upowa¿nienie. (Porównaj P. 

Ulrich: Tresor spirituel, pag. 133; Úw. Alfonsa Theol. mor. VI. tract. IV. n. 534 ad 15 i 

dzieùo X. Grassi, O. Carmel. Compendiosa Narrazione str. 56). 

 

V. 

Uwagi ogólne o noszeniu Szkaplerza. 
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1. Ktoby z zapomnienia nie nosiù szkaplerza, lub nosiù go tylko w kieszeni, [27] albo nie 
we wùa�ciwy sposób, nie dostêpuje odpustów nadanych; ale w takim razie sam sobie 

na nowo mo¿e go wùo¿yã i dopeùniaj¹c warunków, dost¹pi odpustów. Temu jednak¿e, 

któryby przez bardzo dùugi czas nie nosiù na sobie szkaplerza, radzimy, a¿eby postaraù 

siê o nowe wpisanie. 
2. Ktoby przez krótk¹ czê�ã dnia nie nosiù na sobie szkaplerza, nie utraca odpustów 

przywi¹zanych do tego dnia. Mo¿na zatem bior¹c np. k¹piel, lub myj¹c siê, zùo¿yã 

szkaplerz przez uszanowanie, byleby go potem wùo¿yã na siebie. 
3. Kto by za� zaniedbywaù nosiã szkaplerz �w. z niezbo¿no�ci, lub z pogardy, albo w 

zamiarze nienale¿enia do bractwa, ten powinien na nowo przyj¹ã go od kapùana maj¹-

cego wùadzê wpisywania. (Tak rozporz¹dziùa Kongr. Odp. z r. 1884).  
4. Kto ró¿ne szkaplerze przyj¹ù, nie uzyska odpustów wszystkich, gdy nie nosi zarazem 

wszystkich szkaplerzy. (Decret auth. 307). 

5. Kto powy¿szych obowi¹zków nie wypeùnia, nie grzeszy, ale traci do nich przywi¹zane 

ùaski. 
6. Co siê za� tyczy odmawiania codziennego Koronki albo 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowa� Ma-

rya, nie jest to �cisùy obowi¹zek, ale tylko pobo¿ny zwyczaj; dlatego, kto by chciaù 

mo¿e zast¹piã te modlitwy inn¹ modlitw¹, lub litani¹, albo jak¹ nabo¿na pie�ni¹. 

VI. 

Modlitwa do Naj�w. Panny z góry Karmelu. 

O Przebùogosùawiona Panno Niepokalana ozdobo i �wiatùo�ci góry Karmelu, która okiem 

osobliwszej dobroci patrzysz na ka¿dego, który Tw¹ �wiêt¹ odziany jest szat¹, spojrzyj i na 

mnie ùaskawie i okryj mnie pùaszczem swej macierzyñskiej opieki. Wspomó¿ m¹ sùabo�ã 

swoj¹ potêg¹, o�wieã sw¹ m¹dro�ci¹ ciemno�ci mojego serca, pomna¿aj we mnie wiarê, na-
dziejê i miùo�ã. Racz ozdobiã moj¹ duszê takemi ùaskami i cnotami, i¿by zawsze byùa drog¹ 

Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstêpuj mnie nigdy w mem ¿yciu, pociesz mnie przy 

�mierci sw¹ [29] najwdziêczniejsz¹ obecno�ci¹ i przedstaw miê Trójcy Przenaj�wiêtszej jako 

Syna swego i sùugê Tobie oddanego, abym Ciê w niebie wiecznie chwaliù i wielbiù. Amen. 

Trzy Zdrowa� Marya i tyle Chwaùa Ojcu i t.d. 

Za pobo¿ne i z sercem skruszonym odmówienie tej modlitwy, odpust 200 dni raz na dzieñ jest 

udzielony. (Leon XIII. Reskr. Úw. Kongr. Odp. z d. 16 stycznia 1886 roku. Porównaj Racc. 

344). 

Druga modlitwa do Naj�w. Panny z góry Karmelu. 

O ozdobo i Królowo góry Karmelu, Naj�w. Panno Maryo! Z pokoreym sercem dziêkujê Ci, 

¿e� mnie niegodnego sùugê twego (niegodn¹ sùu¿ebnicê twoj¹), z macierzyñsk¹ miùo�ci¹ w 

poczet twoich ulubionych dzieci przyj¹ã raczyùa i twoj¹ szczególn¹ otoczyùa opiek¹. Racz to 

sprawiã, proszê Ciê najpokorniej, a¿eby twój �w. szkaplerz staù siê dla mnie rzeczywi�cie 

�znamieniem zbawienia, [30] tarcz¹ w niebezpieczeñstwach i zakùadem przymierza wieczne-
go�. Spraw to Królowo Niebios, a¿ebym w ¿yciu i przy �mierci mógù zawsze uczestniczyã we 

wszystkich skarbach ùask i zasùugach Zakonu karmelitañskiego, oraz wszystkich czùonków 

bractwa caùego Ko�cioùa. O najsùodsza Pani i Matko moja, wyjednaj mi tê ùaskê, a¿ebym a¿ 

do koñca mojego ¿ycia w dobrem wytrwaù i aby siê w ostatniej mojej godzinie speùniùo na 

mnie Twoje ùaskawe przyrzeczenie, ¿e kto w tej sukience �w. szkaplerza umrze, nie dozna 

ognia piekielnego. Amen.  
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W Krakowie, w drukarni �CZASU�� Fr. Kulczyckiego i Spóùki, 

pod zarz¹dem Józefa £akociñskiego . 

Nakùadem OO. Karmelitów Bosych w Czerny. 
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