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Szkaplerz, niezwykły dar Matki

SZKAPLERZ,
NIEZWYKŁY DAR MATKI
Rys historyczny
Na przełomie XII i XIII wieku, na zboczach Góry Karmel w Palestynie powstała nowa
wspólnota eremitów, później nazwanych karmelitami. Prowadzili oni życie pełne modlitwy
i umartwienia, nawiązując do ducha św. Eliasza, a nazywali siebie Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Na skutek prześladowań ze strony muzułmanów – w pierwszej połowie XIII wieku – zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia Ziemi
Świętej i przenieśli się do Europy. Nowe warunki życia, inna kultura, a także niechęć ze strony
miejscowego duchowieństwa sprawiły, że karmelici stanęli przed realną groźbą kasaty. Wówczas
świątobliwy generał zakonu, angielski karmelita
Szymon Stock, prosił Maryję, aby zachowała zakon sobie poświęcony. Tradycja podaje, że Mat3

ka Boża ukazała mu się w nocy z 15 na 16 lipca
1251 roku. Wskazała na jego Szkaplerz – który
już wówczas był wierzchnią częścią habitu zakonnego – i ustanowiła go znakiem szczególnej
swej matczynej opieki: „To będzie przywilejem
dla ciebie i wszystkich karmelitów – kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego”.
Siedemdziesiąt lat po tych wydarzeniach papież Jan XXII w tzw. Bulli sobotniej z 3 marca
1322 roku do wcześniejszych przywilejów szkaplerznych (zachowanie od ognia piekielnego,
szczególna opieka w niebezpieczeństwach duszy i ciała) dodał jeszcze przywilej sobotni. Polega on na obietnicy Matki Bożej, że w pierwszą
sobotę po śmierci wybawi z czyśćca tych, którzy
pobożnie nosili Szkaplerz.
Również współcześnie Kościół nie zapomniał
o nabożeństwie szkaplerznym. W roku 1950,
z okazji 700-lecia maryjnych objawień św. Szymona Stocka, Pius XII skierował do przełożonych generalnych obu zakonów karmelitańskich
specjalny list, w którym przypomniał o przywi4

Szkaplerz, niezwykły dar Matki

leju sobotnim. Jan XXIII nazwał przywilej sobotni „bardzo drogim dla pobożności wiernych”.
A św. Jan Paweł II powiedział między innymi: „W duchowości szkaplerznej istnieje bardzo mocny i głęboko zakorzeniony pierwiastek
chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem,
naśladując Maryję! Duchowość ta ma swój widzialny znak w Szkaplerzu, który ja noszę od
dawna. Pozostałem Szkaplerzowi wierny i jest
on moją siłą. Dzień święta Matki Bożej Szkaplerznej jest mi bardzo drogi”.
Ze Szkaplerzem wiąże się historia męczeństwa Izydora Bakanja (ok. 1855-1909), Zairczyka. Był on bardzo gorliwym czcicielem Matki
Bożej – stale nosił Szkaplerz i regularnie odmawiał różaniec. Brązowy Szkaplerz przypominał
mu o godności dziecka Bożego i był wyrazem
wierności Maryi. Jego pracodawca – gdy Izydor
nie chciał zdjąć Szkaplerza – kazał go biczować
pejczem zakończonym gwoździami. Izydor, porzucony w lesie, zmarł po sześciu miesiącach cierpień, przebaczając swemu oprawcy.
5

Duchowość
Szkaplerz jest jednym z sakramentaliów Kościoła. Rolą sakramentaliów jest uświęcanie
różnych okoliczności życia człowieka, przygotowanie i usposobienie wierzących do przyjmowania łaski uświęcającej. Maryja, przez ofiarowanie
Szkaplerza, zaopatrzyła nas w szczególną pomoc
potrzebną w codziennej drodze ku życiu wiecznemu. Szkaplerz karmelitański jest znakiem opieki i wstawiennictwa Maryi, naszej Królowej,
Pani, Siostry i Matki. Wprowadza w rzeczywistość duchowego macierzyństwa Maryi, która pod
krzyżem otrzymała od Chrystusa zadanie troski
o każdego człowieka (por. J 19,26). Odpowiadając na prośbę Syna, okrywa nas Ona swoją opieką „jak płaszczem”. Podobnie jak w Betlejemskiej
Grocie dbała o nowo narodzonego Jezusa, owijając Go w pieluszki (por. Łk 2,7), by zapewnić
Mu ciepło i bezpieczeństwo, tak i dzisiaj chce
duchowo odziewać nas – swoje dzieci. Maryja
uczy nas, jak upodabniać się do Jezusa. A Szkaplerz oznacza gotowość wiernego naśladowania Jej Syna.
6
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Każdy, kto przywdziewa Szkaplerz święty,
zostaje wszczepiony w pobożność maryjną Karmelu. Ma udział we wszystkich duchowych owocach modlitwy i życia Rodziny Karmelitańskiej,
może również uważać całe dziedzictwo Karmelu
za swoje. Każdy, kto został „ozdobiony” szatą Maryi, jest zaproszony do codziennego współtworzenia duchowości karmelitańskiej. Ideał Karmelu
stanowią wierna modlitwa, kontemplacja Boga,
wolność oraz wynikająca z niej służba braciom
– na wzór Maryi. Zasady te mogą być realizowane na różne sposoby – zgodnie ze specyfiką
prowadzonego życia. Istotą karmelitańskiego
ideału jest gotowość pójścia wraz z Maryją oraz
siostrami i braćmi ku Bogu, który jest Miłością.

Obietnice
S Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie
zazna ognia piekielnego.
S Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej
zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
7

S Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony
z czyśćca w sobotę po swej śmierci.
S Ci, którzy przyjęli Szkaplerz, są złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci,
a więc: we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach,
postach.

Obowiązki
S Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
S Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
S Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną
w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj jest
to „Pod Twoją obronę” lub „Witaj, Królowo”).
S Spełniać dobre uczynki wobec bliźnich.

8
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Praktyki zalecane noszącym
Szkaplerz święty
S Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej
przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.
S Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez
kilka minut modlić się do Matki Bożej.
S Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej
wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienia).

Informacje praktyczne
Uprzedzając niektóre pytania, poniżej podajemy różne ważne informacje na temat Szkaplerza
karmelitańskiego. Dotyczą one zarówno samego
Szkaplerza, dyspozycji osób go przyjmujących,
jak i podstawowych praktyk z nim związanych.
S Szkaplerz powinien być nałożony przez kapłana lub diakona (wyjątkowo może dokonać tego inna upoważniona osoba) z zachowaniem
zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską rytu.
9

S Szkaplerz sukienny i medalik szkaplerzny mają
taką samą wartość duchową. Chociaż przyjęcie
powinno dokonać się przy pomocy Szkaplerza
sukiennego, można go później, według osobistego uznania, zastąpić medalikiem szkaplerznym. Czynimy to już sami. Medalik szkaplerzny
(na jego noszenie zezwolił Pius X w 1910 r.)
powinien mieć z jednej strony wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, a z drugiej wizerunek
Matki Bożej ze Szkaplerzem w dłoni.
S Przyjęcie Szkaplerza dokonuje się tylko jeden
raz. Gdy zniszczy się nam sukienny Szkaplerz
albo zgubimy medalik, nabywamy nowy i nakładamy go sobie prywatnie. Nie jest wymagane
poświęcenie nowego Szkaplerza. Gdybyśmy jednak tego chcieli, może to uczynić każdy kapłan.
S Nie przyjmuje się do bractwa lub rodziny
Szkaplerza świętego osób nieobecnych. Wyjątek stanowią osoby ciężko chore, żołnierze lub
więźniowie. Można przesłać im poświęcony
Szkaplerz, by założyli go i podjęli praktykę
nabożeństwa. Gdy ustaną przeszkody, powinni przyjąć go na nowo z ręki kapłana.
10
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S Zniszczony sukienny szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinniśmy wyrzucać go do śmieci,
gdyż byłoby to świadectwem braku czci dla samego znaku, jak i dla Tej, od której go otrzymaliśmy.
S Jeśli ktoś przyjąwszy Szkaplerz nie nosił go dłuższy czas, czy to z zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy też z powodu zagubienia go, nie musi
na nowo przyjmować go z rąk kapłana. Wystarczy, gdy sam sobie go ponownie założy,
żałując za zaniedbania i podejmując wymogi nabożeństwa.
S Gdyby ktoś odrzucił Szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że źle uczynił, chciał powrócić do
praktyki nabożeństwa, powinien ponownie
otrzymać Szkaplerz od kapłana.
S Stolica Święta nie widzi przeszkód, aby Szkaplerzem odziewać również małe dzieci. Zaleca
się jednak, aby były w takim wieku, by mogły
zrozumieć podstawowe prawdy wiary. Wiedząc
kim jest Maryja, owocniej będą mogły przyjąć
dar Jej macierzyńskiej miłości.
11

S Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Najczęściej
wierni skrywają go dyskretnie pod ubiorem. Nie
czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto
przyjąwszy Szkaplerz wiesza go np. w mieszkaniu na ścianie. Wielkość łask obiecanych przez
Maryję domaga się od nas noszenia Szkaplerza w sposób godny.
S Przyjmujący Szkaplerz mogą zdecydować się
na instytucjonalną przynależność do Karmelu przez zapisanie się do Bractw szkaplerznych
(istnieją przy klasztorach karmelitańskich i w
niektórych parafiach) bądź na przynależność
do szeroko pojętej rodziny Szkaplerza świętego, która nie wymaga zrzeszania się.

k
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CZCIMY MARYJĘ
NA WZÓR ŚWIĘTYCH KARMELU
Dzień 1.
ze św. Teresą od Jezusa
Pozdrowienie:
Królowo i Ozdobo Karmelu. Maryjo, Matko nasza. Pragnę prosić Cię, abyś mi dopomogła być z dnia na dzień lepszym, pokorniejszym,
bardziej czystym, bardziej uczynnym wobec bliźnich. Pragnę przede wszystkim ukochać Jezusa, tak jak Ty Go kochałaś i kochasz. Spraw to,
o Matko, aby Jezus był wszystkim w moim życiu, jak był On wszystkim w Twoim.
Polecam Tobie, Maryjo, wszystkie Twoje dzieci, przede wszystkim najbliższych członków mojej rodziny, mieszkańców mojego domu, moich
przyjaciół. Wejrzyj także na tych, którzy na całym świecie są moimi braćmi przez znak Szka15

plerza, tych, których nie znam, a którzy czczą
Ciebie jako Matkę.
Proszę Cię także, Ucieczko grzeszników, wspomóż zmagających się z przeróżnymi pokusami,
nałogami i grzechami. Niech nie upadną. Natomiast ci, którzy upadli, niech powrócą i już nie
żyją w grzechu.
Uzdrowienie chorych, wspomagaj chorych,
cierpiących i opuszczonych. Bądź dla nich pociechą i ulgą. Wprowadź, o Królowo Niebios,
do radości życia wiecznego wszystkich naszych
zmarłych. Spraw, niech oglądają oblicze Twego
Syna. Zwróć ku nam ,,miłosierne oczy swoje”
i prowadź nas zawsze bezpieczną drogą do zbawienia.
Pozwól nam wielbić Ciebie, pozwól nam naśladować Twoje cnoty, o łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo!

Rozważanie: Maryja naszą Matką
Św. Teresa od Jezusa, Reformatorka Karmelu, to postać na wskroś maryjna. Nabożeństwo
16
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do Matki Najświętszej zostało jej przekazane we
wczesnym dzieciństwie. Święta wspomina: „Szukałam samotności, aby odmawiać moje modlitwy, a szczególnie różaniec, który bardzo ceniła
moja matka i wpajała to nabożeństwo w każde
z nas, swoich dzieci” (Życie 4,6).
Mając dwadzieścia jeden lat, Teresa wstępuje do Karmelu, zakonu Maryi, i przyjmuje „Jej”
habit. Matka Boża wybiera Teresę, aby za jej pośrednictwem przywrócić Karmelowi pierwotną
gorliwość i piękno. W rzeczywistości Teresa zostanie nazwana drugą Matką Zakonu.
Św. Teresa jest dla nas szczególnym przykładem, jak powinniśmy żyć będąc dziećmi Maryi. Wyznała ona: „Przypominam sobie, że gdy
zmarła moja matka, miałam zaledwie dwanaście
lat. Gdy zaczęłam rozumieć, jaki skarb utraciłam, udałam się pod jedną z figur Matki Bożej,
prosząc Niebieską Matkę ze łzami w oczach, aby
zechciała być moją Matką” (Życie 1,7).
Teresa, utraciwszy swą matkę ziemską, ucieka się do Matki Niebieskiej i obiera Ją za Matkę.
17

S Ja również, o Maryjo, pragnę obrać sobie Ciebie
za Matkę mego serca, za Matkę mego życia wewnętrznego. Twój Szkaplerz, który noszę, niech
mi przypomina ustawicznie, że jestem Twoim
dzieckiem. Maryjo, Matko moja, postanawiam
upodabniać się do Ciebie i być świadkiem Twoich cnót w dzisiejszym świecie.
K. Królowo i Ozdobo Karmelu.
W. Módl się za nami.
K. Św. Tereso od Jezusa.
W. Módl się za nami.

k
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Witaj gwiazdo morza

Królowej Szkaplerza śpiewajmy
melodia: Królowej Anielskiej śpiewajmy

Królowej Szkaplerza śpiewajmy
wdzięczności zanućmy Jej pieśń
miłość swą za miłość oddajmy,
Swe hołdy spieszmy Jej nieść.
71

Ref.

O, Maryjo, Tyś nas osłaniała,
weź i teraz pod płaszcz swój.
O, Maryjo, Tyś nas ukochała,
zlewasz na nas łask swych zdrój.

Maryjo my dzieci oddane,
Jezusa przyboczna my straż,
Szkaplerzem Jej świętym odziane,
Do Ciebie wznosim głos nasz.
Ref.

Weź w opiekę Kościół święty cały,
Twych kapłanów i lud nasz,
By dusze ich świętością jaśniały
Jako słońca złoty blask.

O Matko, wysłuchaj błaganie,
Co z ziemi do nieba wciąż brzmi,
Niech Boże Królestwo nastanie,
Jedności, wdzięczności i czci.
Ref.

72

Daj ukochać serce Syna święte
Tu ukryte pośród nas,
W swej miłości nigdy nie pojęte,
Nam oddane w każdy czas.
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