
Obowiązki
(ich wypełnienie jest niezbędne, 

by skorzystać ze wszystkich przywilejów)

  przyjęcie Szkaplerza z rąk upoważnionego kapłana;

  noszenie go stale na szyi; 

  wpisanie swego imienia do księgi Bractwa Szkaplerznego;

  aby dostąpić przywileju „sobotniego”: 

– zachowywanie czystości odpowiedniej do swego stanu,

– odmawianie codziennie przynaj-
mniej jednej „10–tki” Różańca lub 
wstrzymywanie się od mięsa we 
wszystkie środy i soboty,

  przede wszystkim: naśladowanie 
cnót Maryi na dowód, że jesteśmy Jej 
prawdziwymi dziećmi; 

  uwaga: medalik można nosić tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. 

Więcej informacji:  
W znaku szkaplerza — o. J. Zieliński

Opracował: Tomasz Fidos FSSPX

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X
ZgromadZenie Kościoła rZymsKo–KatolicKiego

www.piusx.org.pl
wydawnictwo: www.tedeum.pl

Matka Boża podczas udzielania szkaplerza  
św. Szymonowi Stockowi (16 lipca 1251 r.)

Szkaplerz

„Kto w nim umrze,  
nie zazna ognia piekielnego” 



  unikniemy piekła (pod warunkiem unikania grzechów  
i prowadzenia życia godnego dzieci Maryi),

  będziemy uwolnieni z czyśćca w pierwszą sobotę po 
śmierci — osobiście przez Matkę Bożą (tzw. przywilej so-
botni).

to miniatura elementu stroju zakonnego,

16.07.1251 r. — św. Szymon Stock otrzymuje od Najśw. 
Panienki brązowy szkaplerz wraz z pierwszymi obietnicami, 

zwyczaj noszenia szkaplerza szybko się rozprzestrzenia 
— okrywają się nim lub zalecają go m.in. św. Edward Wy-
znawca i św. Ludwik IX., św. Alfons Liguori, św. Karol Boro-
meusz, św. Franciszek Salezy i św. Jan Vianney,

1316 r. — Matka Boża dodaje kolejne przywileje potwier-
dzone potem przez Jana XXII i m.in. przez św. Piusa V,

szkaplerz to ochrona przed wszelkimi zagrożeniami,  
w szczególności duchowymi, oraz źródło łask,

w Fatimie 13.10.1917 r. 
Niepokalana ukazuje się 
ze szkaplerzem i wyraża 
pragnienie, by wszyscy go 
nosili,

przeróżne cudowne zda-
rzenia potwierdzają fakt 
opieki Matki Bożej nad 
członkami Bractwa Szka-
plerznego np. od wełnia-
nych szkaplerzy odbijały się 
kule i sztylety; odziani nim 
wychodzili bez szwanku ze 
straszliwych katastrof, z po-
wodzi czy pożarów. 

  stajemy się szczególnie umiłowanymi dziećmi Maryi,

  Szkaplerz znakiem braterstwa Maryi — stajemy się 
członkami Zakonu Karmelitańskiego (którego generałem 
był św. Szymon Stock) i uczestniczymy w jego dobrach 
duchowych (zasługach z modlitw, umartwień, postów, 
Mszy Św. i oficjów),

  szczególna opieka Matki Bożej — zarówno przed nie-
bezpieczeństwami doczesnymi, jak nadprzyrodzonymi 
(pokusami),

  odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu 
przyjęcia Szkaplerza i 16 lipca,

  odpusty cząstkowe w inne święta maryjne i za poboż-
ne pocałowanie szkaplerza.

Najważniejsze fakty Przywileje (za życia)

Przywileje (po śmierci)


