
SzkaplerzTwój szkaplerz...

...jest cennym darem przyniesionym z nieba 
przez samą Najświętszą Maryję Pannę.

„Noś go z nabożeństwem i wytrwałością” — 
zwraca się Niepokalana do każdej duszy. — „To 
mój płaszcz. Odziać się nim to zapewnić sobie życie 
wieczne”.

Warunki przywileju sobotniego:
• Po pierwsze — złożenie prośby do kapłana o nałożenie 

szkaplerza i stałe noszenie go z nabożeństwem; nazwisko przyj-
mującego szkaplerz kapłan zapisuje w specjalnej księdze.

• Po drugie — trwanie w czystości stosownej do swego stanu, 
unikanie wszystkich grzechów przeciw VI i IX przykazaniu.

• Po trzecie — codzienne odmawianie Małego Oficjum ku 
czci Najświętszej Maryi Panny; papież Pius XII udzielił wszyst-
kim kapłanom mocy zastąpienia Małego Oficjum jedną częścią 
różańca świętego (5 dziesiątek). Kapłan może zezwolić rów-
nież na odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego. Istnieje 
możliwość zastąpienia powyższych modlitw praktykowaniem 
postu ku czci Najświętszej Maryi Panny w środy, piątki i soboty.

 „Przyjmij ten szkaplerz. On będzie zna-
kiem zbawienia, ochroną w niebezpieczeń-
stwie i obietnicą pokoju. Ktokolwiek więc 
umrze, nosząc ten szkaplerz, nie zazna 

ognia piekielnego”. 

Matka Boża z Góry Karmel  
do św. Szymona Stocka w dniu 16 lipca 1251 r.

„Szkaplerz, różaniec 
 i Cudowny Medalik — to są trzy 
rzeczy, które sama Niepokalana 
raczyła ofiarować dla zbawienia 
ludzkości.”

św. Maksymilian Kolbe  
Grodno, czerwiec 1925

Przywilej sobotni został objawiony przez Matkę Bożą pa-
pieżowi Janowi XXII i ogłoszony bullą papieską Sacratissimo 
Uti Culmine w 1322 r. Stolica Apostolska definitywnie za-
twierdziła go dopiero w 1908 r., za pontyfikatu św. Piusa X.

Jeśli będziemy przestrzegać skrupulatnie naszych zo-
bowiązań, Matka Boża wypełni swoje obietnice!

O szkaplerzu
Szkaplerz przynosi pomoc zależnie od dyspozycji tego, 

który go nosi. Pierwszy przyjęty szkaplerz musi być nałożony 
przez kapłana, każdy kolejny można nałożyć samodzielnie.

Przywileje dla osób noszących szkaplerz:
Przywilej zwyczajny: ten, kto nosi szkaplerz nałożony 

przez kapłana i umrze w szkaplerzu, nie trafi do piekła.
Przywilej sobotni: osobom noszącym szkaplerz Matka 

Boża obiecała, że wyprowadzi ich z czyśćca w pierwszą sobotę 
po ich śmierci; jednak muszą spełnić trzy warunki wymienione 
poniżej.
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Jezus Chrystus nauczył nas odmawiać Ojcze nasz. Maryja 
nauczyła nas, czym jest szkaplerz. 

Gdy szkaplerz staje się dla nas modlitwą, Matka Boża po-
ciąga nas w kierunku Najświętszego Serca swojego Boskiego 
Syna. Dobrze jest więc trzymać szkaplerz w ręku, kiedy zwra-
camy się do Matki Bożej.

Modlitwa zanoszona w ten sposób staje się modlitwą do-
skonałą i niezawodną, szczególnie wtedy, gdy nadchodzą po-
kusy i najbardziej potrzebujemy potężnego wstawiennictwa 
Matki Bożej.

Demon jest bezradny, gdy noszący szkaplerz stawia czoło 
pokusie spokojną modlitwą, uciekając się do Maryi.

„Jeśli polecisz 
się mi, nie spo-
tka cię żadne 
niebezpieczeń-
stwo” —  
Matka Boża  
do bł. Alaina  
de la Roche. 

Szkaplerz
ma potrójne znaczenie
•   Jest znakiem naszej katolickiej wiary, przez który stajemy 
się dziećmi i sługami Maryi.

•   Jest znakiem naszej miłości do Matki Chrystusa, która jest 
również naszą Matką.

•  Jest znakiem opieki Niepokalanej, która czuwa nad swoimi 
dziećmi i sługami.

 
Szkaplerz jest modlitwą

•  Dnia 16 lipca 1251 
roku Szymon Stock, 
przełożony generalny 
zakonu karmelitów, 
zwraca się w żarliwej 
modlitwie do Najświęt-
szej Dziewicy — Kwiatu 
z Góry Karmel, o pomoc 
dla siebie i całego zako-
nu. Następnie ukazuje 
się mu otoczona nie-
zliczonymi zastępami 
aniołów Najświętsza 
Dziewica, trzymając w dłoniach szkaplerz  i mówiąc: „To 
będzie przywilej dla ciebie i dla wszystkich karmelitów: 
ktokolwiek umrze tym odziany (tj. szkaplerzem) nie zazna 
ognia piekielnego”. Noszenie szkaplerza, tak jak odmawianie 
różańca, jest dla nas znakiem łaski Bożej. 

•  W Lourdes w 1858 roku Niepokalana wybrała na swe 
ostatnie objawienie datę 16 lipca — święto Matki Bożej z Góry 
Karmel — dzień, w którym Kościół wspomina Jej ukazanie 
się  św. Szymonowi Stockowi. Było to osiemnaste i  zarazem 
ostatnie objawienie Niepokalanej, która ukazała się Bernade-
cie właśnie jako Matka Boża z Góry Karmel. 

•  W Fatimie w dniu 13 października 1917 roku Niepoka-
lana objawiła się odziana w proste brązowe szaty Matki Bożej 
z Góry Karmel. W ten sposób dała do zrozumienia trojgu 
dzieciom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, że Jej pragnieniem 
jest, byśmy wszyscy nosili szkaplerz.

W liście z 1936 r. napisanym w Pontevedra siostra Łu-
cja cytuje słowa Pana Jezusa, który pragnie nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Maryi, tuż obok nabożeństwa do Jego 
Najświętszego Serca. 

Poświęcenie się Maryi staje się więc środkiem, by jeszcze 
bardziej Go czcić, jeszcze bardziej kochać, jest dla nas wyraź-
ną wolą Bożą, i w żadnym wypadku nie odwraca nas od Jego 
własnej czci i uwielbienia.

Wszystkim, którzy
kochają  szkaplerz Maryi...

...Papież Benedykt XV udzielił odpustu za każde ucałowanie 
szkaplerza (jest to odpust cząstkowy). 

Macierzyństwo Maryi nie jest ograniczone tylko do kato-
lików, ale rozciąga się na wszystkich ludzi. Tak wiele cudów 
i nawróceń pociągnęło właśnie niekatolików do praktykowania 
nabożeństwa szkaplerza.

Wykonanie
brązowego szkaplerza

Zasady wykonania  szkaplerza są następujące: musi być 
on uszyty z brązowej wełny; kolor tasiemki łączącej wełnę 
jest nieistotny; naszywki z obrazkami lub podpisy nie są 
konieczne.

Przyjmując szkaplerz, należy pamiętać, że nie wygląd 
szkaplerza, lecz noszenie go przynosi owoce.

Święty Alfons Liguori powiedział: „Tak jak władcy od-
czuwają dumę, widząc swoje emblematy w ubiorze służby 
królewskiej, tak Matka Boża raduje się, kiedy Jej słudzy no-
szą Jej szkaplerz jako znak oddania się w Jej służbę.”

Krótka 
historia szkaplerza


