Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Kapłan z rozłożonymi rękami odmawia podaną niżej modlitwę poświęcenia, a następnie kropi wodą
święconą szkaplerze i przyjmujących je:
K. Boże, Ty jesteś Sprawcą świętości i Tym, który w niej udoskonala, Ty powołujesz do pełni życia
chrześcijańskiego i do doskonałej miłości odrodzonych z wody i Ducha Świętego; wejrzyj łaskawie na
tych, którzy przyjmują nabożnie szkaplerz karmelitański i będą go wiernie nosić jako znak swojego
oddania Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby otworzywszy się na czułą miłość
Dziewicy, upodabniali się do obrazu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i po szczęśliwym przejściu
przez to życie mogli wejść do radości Twojego domu. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Następuje pokropienie wodą święconą.
Nałożenie szkaplerza. Kapłan nakłada szkaplerz każdemu wiernemu, który o to prosi i odmawia
następującą modlitwę:
K. Przyjmij ten szkaplerz (przez który stajesz się członkiem Bractwa Rodziny Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel). Ufny w uprzedzającą miłość pochodzącą od tak wielkiej Matki, oddaj się
naśladowaniu Maryi i życiu opartemu na głębokiej z Nią łączności. Noś ten symbol jako wyraz
pamięci o obecności Maryi, towarzyszącej ci w twoim codziennym staraniu o wewnętrzne
przyoblekanie się w Chrystusa i o ukazywanie Go jako żyjącego w tobie dla dobra Kościoła i całej
ludzkości oraz ku chwale Trójcy Świętej.
W. Amen.
Jeśli jest taka potrzeba, celebrans może wypowiedzieć głośno formułę nałożenia szkaplerza tylko
jeden raz, dla wszystkich. Po jej ukończeniu wierni odpowiadają razem Amen i podchodzą do
celebransa, aby otrzymać szkaplerz.
Po zakończeniu nakładania szkaplerza kapłan zwraca się do wszystkich następującymi słowami:
K. Przyjmując ten szkaplerz, zostaliście włączeni do rodziny Karmelu poświęconej w sposób
szczególny naśladowaniu i posługiwaniu Dziewicy, Matce Boga, byście mogli żyć dla Chrystusa i
Jego Kościoła tym samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim, którym żyje zakon karmelitański.
Abyście mogli w sposób doskonały osiągnąć ten ideał, na mocy udzielonej mi władzy, przyjmuję was
do uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych zakonu karmelitańskiego.
Po zakończeniu obrzędu kapłan poleca codzienne odmawianie jednej z maryjnych modlitw,
najczęściej "Pod Twoją obronę" lub "Zdrowaś Maryjo ". Następuje błogosławieństwo kończące
obrzęd.
ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
Celebrans wyciąga ręce nad obecnymi:
K. Bóg Ojciec niech was napełni swoją miłością miłosierną daną nam w Jezusie Chrystusie, Synu
Dziewicy Maryi.
W. Amen.
K. Jezus Chrystus niech was uczyni uczestnikami miłości Ojca w matczynej czułości Dziewicy
Karmelu, abyście mogli czynić wszelkie dobro.
W. Amen.
K. Duch Święty, który was natchnął pragnieniem ukrycia się pod płaszczem Maryi, niech was uczyni
apostołami na drodze pokoju i sprawiedliwości.
W. Amen.
K. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i
pozostanie na zawsze.
W. Amen.
K. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.

Zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej
Prot. N. 2474/95/L
Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Na prośbę P.O. Fiorenzo Bugin, prokuratora generalnego Braci Bosych Zakonu
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wyrażoną w piśmie z dnia 21 grudnia 1995 roku,
na mocy władzy udzielonej Kongregacji przez Papieża Jana Pawła II, z radością
zatwierdzamy tekst Obrzędu poświęcenia i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel, przygotowany w języku włoskim, zgodnie z załączonym egzemplarzem.
Publikując tekst należy dołączyć niniejszy dekret, w którym Stolica Apostolską zatwierdziła
wymieniony wyżej Obrzęd. Po opublikowaniu tekstu należy dwa jego egzemplarze przesłać
do Kongregacji.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Dano w siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 5 stycznia 1996 r.
Kard. Antonio M. Javierre Prefekt, Carmelo Nicolosi Zastępca Sekretarza

