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Słowo wstępne do publikacji Statutów dotyczących 

działalności Bractwa Szkaplerznego 

 

Drodzy Braci i Siostry, 

 

Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych 

oddaje do użytku niniejszy zeszyt, w którym zawarte są dwa 

dokumenty, przygotowane i zatwierdzone przez Radę Prowin-

cjalną w ostatnim czasie, a dotyczące Bractwa Szkaplerznego 

na terenie naszej Prowincji. Są to: Statut Bractwa Szkaplerza 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowin-

cji Zakonu Karmelitów Bosych oraz Statut Sekretariatu Bractw 

Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bo-

sych. 

Pierwszy z nich reguluje działalność poszczególnych 

Bractw lokalnych. Każde z nich, z natury rzeczy jest dziełem 

apostolskim Zakonu Karmelitów Bosych, czego wyrazem jest 

erygowanie Bractwa przez najwyższego Przełożonego Zakonu 

– Generała, dokonujące się za zgodą Biskupa diecezjalnego. 

Specyfiką tego dzieła Zakonu jest jednak to, że mogą posługi-

wać w nim kapłani nie należący do Zakonu, jak to ma często 

miejsce w przypadku Bractw na terenie naszej Prowincji za-

konnej. Mając jednak na uwadze fakt, że Bractwo Szkaplerzne 

jest dziełem Zakonu, Definitorium Generalne przygotowało 

Obrzęd Błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel, który uzyskał zatwierdzenie 

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

(prot. nr 927/98/L z dnia 18 października 2000 r. dla wersji 

polskojęzycznej). W Obrzędzie tym znajdują się m.in. „Normy 

Praktyczne dla Bractw Szkaplerznych”. Nie naruszając ich, 

poszczególne okręgi Zakonu, takie jak prowincje, mogą okre-

ślić dla swojego terytorium zasady bardziej dostosowane do 

miejscowych uwarunkowań. W odniesieniu do Prowincji Kra-

kowskiej Karmelitów Bosych, obejmującej granice Diecezji 
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wchodzących w skład Metropolii kościelnych: Częstochow-

skiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej, 

normy te odnajdujemy w Statucie Bractwa Szkaplerza, który 

zawarty jest jako pierwszy dokument tego zeszytu. To pierwszy 

Statut w skali ogólnoprowincjalnej, porządkujący działalność 

Bractw, utworzony m.in. w oparciu o doświadczenia wcze-

śniejsze. Ufam, że przede wszystkim okaże się on pomocą w 

prowadzeniu tej formy duszpasterstwa, jaką są Bractwa. Z dru-

giej strony, zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie w życie nowo 

zatwierdzonego Statutu, domagać się będzie nieraz weryfikacji 

dotychczasowej praktyki, jaka mogła się wytworzyć w po-

szczególnych Bractwach lokalnych w odniesieniu do ich funk-

cjonowania czy prowadzenia. Dlatego też proszę wszystkich, 

zarówno Członków Bractw jak i Duszpasterzy o przystosowa-

nie przyjętych praktyk do wskazań zawartych w przekazywa-

nym Statucie. 

Drugi statut zamieszczony w niniejszym opracowaniu to 

Statut Sekretariatu Bractw Szkaplerznych. Sekretariat Bractw 

Szkaplerznych istnieje przy Klasztorze i Sanktuarium M.B. 

Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa i jego celem jest koordy-

nacja wszystkiego, co dotyczy funkcjonowania Bractw lokal-

nych na terenie Krakowskiej Prowincji zakonnej, a także 

wspieranie tych Bractw. Żywię nadzieję, że Prowincjalny Se-

kretariat Bractw Szkaplerznych w Czernej nadal będzie służył 

pomocą poszczególnym Bractwom. Zachęcam Bractwa lokalne 

do utrzymywania kontaktów z Sekretariatem dla wspólnego 

dobra. 

Jak podano na zakończenie obu statutów, zatwierdzone są 

one ad experimentum na trzy lata, by po tym okresie, zbierając 

owoc doświadczenia, zatwierdzić je definitywnie. Zachęcam do  

zgłaszania sugestii mających na celu ulepszenie w przyszłości 

rozwiązań dotyczących działalności Bractw na terenie Krakow-

skiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. 

Korzystając z okazji, jaką stanowi oddanie do użytku obu 

statutów, serdecznie dziękuję o. Grzegorzowi Firsztowi, Wika-

riuszowi Prowincji oraz o. Janowi Krawczykowi, Prowincjal-
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nemu Moderatorowi Bractw Szkaplerznych za pracę nad ich 

powstaniem.  O. Janowi dziękuję także za oddanie, z jakim 

służy tym, których Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel 

zechciała okryć Szatą swej Opieki. Pozdrawiam również 

wszystkich, którzy zrzeszeni są w Bractwach Szkaplerznych na 

terenie naszej Prowincji zakonnej. Jestem przekonany, że Wa-

sze oddanie się Maryi i duchowa formacja pod Jej Płaszczem, 

przynosi dobre owoce nie tylko dla Was samych, ale także dla 

całego Kościoła. W sposób szczególny wyrażam wdzięczność 

wobec Duszpasterzy – lokalnych Moderatorów Bractw za po-

święcanie uwagi na co dzień tym wiernym, którzy noszą Szka-

plerz Święty. Dziękuję także Animatorom Bractw, ich Zastęp-

com, jak i innym Członkom posługującym w Bractwach, za 

zaangażowanie w prowadzenie tego dzieła maryjnego. 

Z serca błogosławię wszystkim, którzy z ufnością powie-

rzają się Maryi – Królowej i Ozdobie Karmelu, ucząc się od 

Niej wiernego trwania przy Jezusie.  

 

Nr 220/2012 

Kraków, 16 lipca 2012 r. 

 

 

o. Andrzej Ruszała OCD 

Prowincjał 

 
 





Statut Bractwa Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu  

Karmelitów Bosych 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwa-

ne także Bractwem Szkaplerznym, jest zrzeszeniem wiernych, którzy 

dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu 

Karmelitów Bosych, uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego 

łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w my-

ślach, pragnieniach i czynach (NPBS, nr 18.1). 

§ 2 

Patronką Bractwa Szkaplerznego jest Najświętsza Maryja Panna z 

Góry Karmel, a główną uroczystością – uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca). Członkowie Bractwa prze-

żywają ją z głębokimi uczuciami miłości i wdzięczności względem 

Maryi, odnawiając w tym dniu swoje pobożne zaangażowanie w Jej 

służbę, wierność Chrystusowi i Kościołowi oraz zawierzając matczy-

nemu Sercu Dziewicy całą Rodzinę Karmelu (por. NPBS, nr 18.10). 

§ 3 

Do erygowania Bractwa Szkaplerznego uprawniony jest Najwyższy 

Przełożony Zakonu Karmelitów Bosych. W przypadku kościołów 

należących do Zakonu, zezwolenie dane przez Biskupa diecezjalnego 

na erygowanie domu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie 

na erygowanie Bractwa. Natomiast na erygowanie Bractwa przy in-

nych kościołach czy w innych miejscach, konieczne jest pisemne 

pozwolenie Biskupa diecezjalnego (KPK, kan. 312 § 2) (NPBS, nr 

18.2). 

§ 4 

Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o Brac-

twa Szkaplerzne obejmuje terytorium tejże Prowincji zakonnej, tj. 

obszar Diecezji wchodzących w skład Metropolii kościelnych: Czę-

stochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej. 
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§ 5 

Więź poszczególnych Bractw Szkaplerznych z Krakowską Prowincją 

Zakonu Karmelitów Bosych wyraża się i umacnia zwłaszcza po-

przez: 

a) uczestnictwo Bractw w dorocznym Ogólnopolskim Spotka-

niu Rodziny Szkaplerznej w Sanktuarium Matki Bożej Szka-

plerznej w Czernej k. Krakowa w pierwszą sobotę po 16 lip-

ca; 

b) wizytację prowincjalską, którą zazwyczaj przeprowadza raz 

na trzy lata Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych, 

zwany dalej Moderatorem Prowincjalnym, albo Wicemode-

rator Prowincjalny, bądź inny karmelita bosy wyznaczony 

przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmeli-

tów Bosych, zwanego dalej Prowincjałem; 

c) na ogół doroczne odwiedziny duszpasterskie Bractwa przez 

Moderatora Prowincjalnego, bądź Wicemoderatora Prowin-

cjalnego; 

d) rekolekcje dla Animatorów Bractw i ich Zastępców organi-

zowane przez Sekretariat Bractw Szkaplerznych Krakowskiej 

Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, zwany dalej  Prowin-

cjalnym Sekretariatem Bractw Szkaplerznych. 

§ 6 

Statut Bractwa Szkaplerznego zatwierdza i modyfikuje Prowincjał za 

zgodą Rady Prowincjalnej. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA BRACTWA   

 

§ 7 

Celem Bractwa Szkaplerznego jest dążenie osób w nim zrzeszonych 

do świętości zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych i chrze-

ścijańskim powołaniem wiernych świeckich. 
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§ 8 

Członkowie Bractwa mają prowadzić życie w zjednoczeniu z Bo-

giem na wzór Maryi przez głęboką modlitwę. Winni w niej wzrastać, 

tak by stawała się ona ustawiczna, towarzyszyła wszystkim okolicz-

nościom życia codziennego i umacniała ich do rzeczywistego wypeł-

niania obowiązków stanu.  

§ 9 

Członkowie Bractwa czczą Najświętszą Maryję Pannę, rozważają Jej 

życie, naśladują Jej cnoty, a także – na miarę swoich możliwości – 

szerzą Jej kult i pomagają innym do Jej umiłowania. 

§ 10 

Bractwo podejmuje apostolstwo zgodnie z wytycznymi dekretu O 

apostolstwie ludzi świeckich Soboru Watykańskiego II, z uwzględ-

nieniem karmelitańskiej specyfiki apostolatu. Podejmuje zwłaszcza 

dzieło apostolatu życia duchowego i Szkaplerza karmelitańskiego. 

Oprócz tego, w miarę możliwości, członkowie Bractwa podejmują 

we współpracy z innymi oraz indywidualnie, dzieła apostolskie na 

rzecz wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej. 

 

ROZDZIAŁ III 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BRACTWA  

 

§ 11 

 Strukturę organizacyjną Bractwa Szkaplerznego stanowią: 

a) Moderator, 

b) Animator, 

c) Zastępca Animatora, 

d) Kronikarz, 

e) Skarbnik, 

f) Ewentualne inne osoby powołane w miarę potrzeb do okre-

ślonych długotrwałych zadań. 

§ 12 

Moderator 

a) Na czele Bractwa stoi Moderator. W placówkach karmelitów bo-

sych jest nim Przełożony klasztoru, w innych miejscach Proboszcz 
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parafii, bądź Rektor kościoła. W każdym przypadku Moderatorem 

może być też wyznaczony przez nich kapłan. 

b) Moderator ma prawo przyjmowania osób do Bractwa (§§ 20-23), 

jest odpowiedzialny za całość funkcjonowania Bractwa, a w szcze-

gólności za formację duchową jego członków (§ 27), zwłaszcza po-

przez głoszenie konferencji na spotkaniach miesięcznych, zgodnie z 

programem przygotowanym przez Prowincjalny Sekretariat Bractw 

Szkaplerznych, oraz przewodniczenie nabożeństwu Bractwa ku czci 

Matki Bożej. 

 c) Moderator zatwierdza wybór Animatora Bractwa (§ 13a) i jego 

Zastępcy (§ 14a), a także powołane przez Animatora inne osoby, 

zgodnie z § 17 niniejszego Statutu. 

d) Podczas wizytacji prowincjalskiej (§ 5b) Moderator wraz z Ani-

matorem składa Wizytatorowi relację z działalności Bractwa, a także 

przedstawia do wglądu zaktualizowaną Księgę przynależności do 

Bractwa. 

e) Moderator wyraża zgodę na noszenie przez członków Bractwa 

dużych Szkaplerzy oraz płaszczy brackich poza terenem własnej 

parafii, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu (§ 29). 

f) Moderatorowi przysługuje prawo wydalenia osoby z Bractwa 

zgodnie z niniejszym Statutem (§§ 24-25). 

g) Moderator i Animator dysponują pieczęcią Bractwa (§ 18). 

h) Moderator decyduje o potrzebie prowadzenia innych ksiąg poza 

tymi, które są wyszczególnione w § 19. 

§ 13 

Animator 

a) Animator Bractwa Szkaplerznego wybierany jest przez członków 

Bractwa większością głosów na okres trzech lat. Wybór winien być 

zatwierdzony przez Moderatora. 

b) Do zadań Animatora należy: animowanie i koordynowanie bieżą-

cej działalności Bractwa przy współpracy z Zastępcą Animatora, w 

porozumieniu z Moderatorem. 

c) Podczas wizytacji prowincjalskiej (§ 5b) Animator wraz z Mode-

ratorem składa Wizytatorowi relację z działalności Bractwa, a także 

przedstawia do wglądu zaktualizowaną Księgę przynależności do 

Bractwa. 

d) Animator naznacza osoby do funkcji i zadań, zgodnie z § 17. 
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e) Animator jest obowiązany do uczestnictwa w rekolekcjach dla 

animatorów Bractw Szkaplerznych organizowanych przez Prowin-

cjalny Sekretariat Bractw Szkaplerznych.  

f) Animator i Moderator dysponują pieczęcią Bractwa (§ 18). 

§ 14 

Zastępca Animatora 

a) Zastępca Animatora Bractwa Szkaplerznego wybierany jest przez 

członków Bractwa większością głosów na okres trzech lat. Wybór 

winien być zatwierdzony przez Moderatora. 

b) Do zadań Zastępcy Animatora należy współpraca z Animatorem, 

zastępowanie nieobecnego Animatora podczas spotkań Bractwa, 

troska o członków Bractwa chorych i w podeszłym wieku oraz pro-

wadzenie Księgi przynależności do Bractwa Szkaplerznego, znajdu-

jącej się w kancelarii parafialnej bądź w archiwum kościoła. 

c) Zastępca Animatora jest obowiązany do uczestnictwa w rekolek-

cjach dla Animatorów Bractw Szkaplerznych organizowanych przez 

Prowincjalny Sekretariat Bractw Szkaplerznych.  

§ 15 

Kronikarz 

a) Kronikarz Bractwa Szkaplerznego wybierany jest przez członków 

Bractwa większością głosów na okres trzech lat. 

b) Zadaniem Kronikarza jest odnotowywanie w Kronice wszystkich 

najważniejszych wydarzeń z życia i działalności Bractwa. 

c) Podczas wizytacji prowincjalskiej Bractwa Kronikarz przedstawia 

Wizytatorowi do wglądu  uzupełnioną Kronikę Bractwa. 

§ 16 

Skarbnik 

a) Skarbnik Bractwa Szkaplerznego wybierany jest przez członków 

Bractwa większością głosów na okres trzech lat. 

b) Do obowiązków Skarbnika należy zbieranie dobrowolnych dat-

ków na określoną i doraźną działalność Bractwa oraz rozliczanie się 

z tego zadania wobec członków Bractwa. 

§ 17 

Inne (poza Zastępcą Animatora, Kronikarzem i Skarbnikiem) bar-

dziej długotrwałe funkcje i zadania, pojawiające się w zależności od 

potrzeb Bractwa, określa i naznacza Animator w porozumieniu z 

Moderatorem. 
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§ 18 

Bractwo posiada własną okrągłą pieczęć. W jej centrum znajduje się 

herb Zakonu Karmelitów Bosych, a na linii okręgu widnieje napis: 

„Bractwo Szkaplerza N.M.P. z Góry Karmel w ……………..”. Pie-

częcią dysponuje Moderator i Animator. 

 § 19 

Bractwo prowadzi następujące księgi: 

a) Księgę przynależności do Bractwa, 

b) Kronikę Bractwa, 

W miarę potrzeby mogą być prowadzone także inne księgi, o czym 

decyduje Moderator. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO BRACTWA  

 

§ 20 

Do Bractwa Szkaplerznego może zostać przyjęty katolik, który: 

a) przyjął sakrament bierzmowania i regularnie praktykuje 

wiarę, 

b) postanawia wypełniać wszystkie zobowiązania brackie. 

§ 21 

Do Bractwa Szkaplerznego może przyjąć osoba upoważniona do 

działania w imieniu Zakonu (NPBS, nr 18.3): Prowincjalny Modera-

tor Bractw Szkaplerznych, Moderator Bractwa lokalnego albo inny 

kapłan upoważniony przez Prowincjała. 

§ 22 

Przyjęcie do Bractwa dokonuje się przez nałożenie Szkaplerza zgod-

nie z własnym obrzędem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską 

(NPBS, nr 18.4; OBNS, nr 19-35). Przyjęcie powinno być poświad-

czone przez wpisanie do Księgi przynależności do Bractwa imienia i 

nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania osoby oraz daty 

przyjęcia. Może być również wystawione zaświadczenie ze wskaza-

niem Bractwa, do którego się przynależy (por. NPBS, nr 18.4).  
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§ 23 

Przyjęcie do Bractwa Szkaplerznego dokonuje się w uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca) lub w inne świę-

to maryjne wyznaczone przez Moderatora. 

§ 24 

Przynależność do Bractwa ustaje wskutek: 

a) wystąpienia z Bractwa na podstawie pisemnej deklaracji 

osoby, 

b) wydalenia z Bractwa na podstawie pisemnej decyzji Modera-

tora. 

 § 25 

Decyzję o wydaleniu z Bractwa podejmuje Moderator w sytuacji: 

rażącego naruszenia przez osobę zasad wiary katolickiej, prowadze-

nia działalności na szkodę Bractwa, ciężkiego i umyślnego narusze-

nia postanowień Statutu. 

 

ROZDZIAŁ V 

OBIETNICE SZKAPLERZNE I PRAWA CZŁONKÓW BRAC-

TWA 

 

§ 26 

Do członków Bractwa jako do osób noszących Szkaplerz karmelitań-

ski odnoszą się następujące obietnice (NMBS, s. 25; por. SBDM, nr 

3-4): 

a) Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zazna ognia 

piekielnego. 

b) Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie 

Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną po-

moc w godzinie śmierci. 

c) Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość 

według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w sobotę po 

swej śmierci. 

d) Ci, którzy przyjęli Szkaplerz, są złączeni z Zakonem Karme-

litańskim, i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i 

po śmierci, a więc: w Mszach i Komuniach świętych, umar-

twieniach, odpustach, modlitwach, postach, itp. 



14 

§ 27 

Członkowie Bractwa mają prawo do opieki duchowej ze strony Mo-

deratora Bractwa, do uczestnictwa w życiu i działalności Bractwa, a 

także do korzystania z pomocy duchowej Moderatora Prowincjalne-

go i Wicemoderatora Prowincjalnego.  

 § 28 

Członkowie Bractwa mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami (spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji 

Ojca Świętego, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) 

w następujące dni (DSPA): 

a) w dniu wstąpienia do Bractwa, 

b) we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja), 

c) w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 

lipca), 

d) w święto św. Proroka Eliasza (20 lipca), 

e) w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października), 

f) w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października), 

g) w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego 

(14 listopada), 

h) w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia). 

 § 29 

Członkowie mają prawo nosić duży Szkaplerz bracki oraz płaszcz 

bracki biały lub błękitny (zgodnie ze zwyczajem danego Bractwa) na 

terenie własnej parafii w następujących okolicznościach: 

a) podczas liturgicznych spotkań Bractwa,  

b) podczas procesji eucharystycznych, maryjnych oraz innych 

uroczystości, jeżeli Bractwo reprezentowane jest przez co 

najmniej dwóch członków. 

Przywdziewanie tego Szkaplerza jak i płaszcza w wyżej wymienio-

nych okolicznościach, ale poza własną parafią, powinno być uzgod-

nione z Moderatorem Bractwa. 

§ 30 

Członkowie Bractwa Szkaplerznego, którzy wypełniali wiernie zo-

bowiązania brackie mają prawo być pochowani w dużym Szkaplerzu 

i w płaszczu brackim.  
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ROZDZIAŁ VI 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW BRACTWA 

 

§ 31 

Członkowie Bractwa zobowiązani są do stałego poświęcania pewne-

go czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie, do częstego uczestnic-

twa w Eucharystii, do odmawiania jakiejś części liturgii godzin lub 

kilku psalmów, różańca świętego bądź innych podobnych modlitw 

(NPBS, nr 18.7). W ciągu dnia powinni wzywać pomocy Maryi i pod 

Jej opiekę się uciekać, do Niej kierować swoje myśli i uczucia. 

§ 32 

Członkowie Bractwa zawsze i z pobożnością noszą Szkaplerz jako 

widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu. 

Szkaplerz składa się z dwóch kawałków materiału koloru brązowego 

albo brunatnego, połączonych dwoma sznurkami lub tasiemkami. 

Przyjąwszy Szkaplerz, wierny może zastąpić go medalikiem, mają-

cym z jednej strony wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, a z dru-

giej wizerunek Maryi. Zarówno medalik jak i Szkaplerz mogą być 

później zmieniane bez nowego poświęcania (por. NPBS, nr 18.4-6). 

§ 33 

Jeśli to możliwe, członkowie Bractwa uczestniczą w okresowych 

spotkaniach, podczas których ożywiają poczucie wspólnotowej wię-

zi, poznają ducha Karmelu i uwrażliwiają się na potrzeby braci i 

sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją (NPBS, nr 

18.8). Podczas spotkań członkowie Bractwa wspólnie: 

a) oddają cześć Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel (po-

przez udział we Mszy św. – zaleca się, w miarę możliwości, 

Mszę św. wotywną, a także poprzez nabożeństwo szkaplerz-

ne, śpiew antyfony Witaj Królowo, itp.), 

b) zgłębiają duchowość Karmelu (zwłaszcza dzięki konferencji 

formacyjnej), 

c) czczą Świętych Zakonu Karmelitańskiego, 

d) umacniają więzi braterskie, 

e) uwrażliwiają się na potrzeby bliźnich na wzór Maryi, 

f) modlą się za zmarłych członków Bractwa.  
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§ 34 

Przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel człon-

kowie Bractwa indywidualnie albo wspólnotowo odprawiają nowen-

nę ku Jej czci. 

§ 35 

W samą uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 

lipca) Bractwo uczestniczy we Mszy św. ku Jej czci. Zaleca się także 

zorganizowanie okolicznościowej procesji. 

§ 36 

Bractwo uczestniczy w dorocznym Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzi-

ny Szkaplerznej w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej 

k. Krakowa w pierwszą sobotę po 16 lipca. 

§ 37 

Członkowie Bractwa wspierają materialnie – stosownie do swoich 

możliwości, przez składanie dobrowolnych datków podczas comie-

sięcznych spotkań – podejmowane przez Bractwo dzieła apostolstwa. 

§ 38 

Bractwo współpracuje z innymi podobnymi stowarzyszeniami oraz 

ruchami.  

§ 39 

Wymienione wyżej obowiązki są powinnością moralną, jednakże nie 

obowiązują pod grzechem. 

 

*** 

 

Wykaz skrótów: 

DSPA Decreti della Sacra Penitenziaria Apostolica, 144/68/R z 

25.06.1968 i 1533/68/RR z 17.09.1968. 

KPK Kodeks Prawa Kanonicznego (1983). 

NMBS Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej, Wydawnictwo 

Karmelitów Bosych, Kraków 2012. 

NPBS Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, w: Obrzęd bło-

gosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 

Kraków 2011, s. 20-22. 



17 

OBNS Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza N.M.P. z 

Góry Karmel, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów 

Bosych, Kraków 20013. 

SBDM Szkaplerz Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel, 

w: Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Naj-

świętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Wydawnictwo 

Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 9-19. 

 

*** 

Rada Prowincjalna na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. za-

twierdziła niniejszy Statut „ad experimentum” na trzy lata. 

Nr 214/2012 

Kraków, 26 czerwca 2012 r. 

 

o. Andrzej Ruszała OCD 

Prowincjał 
 

o. Piotr Karauda OCD 

Sekretarz Prowincji 

 

 

 





Statut Sekretariatu Bractw Szkaplerznych  

Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych 

Art. 1 

Sekretariat Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu 

Karmelitów Bosych albo inaczej Prowincjalny Sekretariat Bractw 

Szkaplerznych zwany dalej Sekretariatem jest jednostką powołaną 

przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bo-

sych zwanym dalej Prowincjałem, za zgodą Rady Prowincjalnej. 

Art. 2 

Celem Sekretariatu jest troska o rozwój bractw szkaplerznych na 

terenie Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, służenie 

im pomocą w zakresie formacji maryjnej i karmelitańsko-

terezjańskiej, koordynacja i umacnianie więzi tychże bractw z Zako-

nem i Prowincją. 

Art. 3 

Działalność Sekretariatu podlega zwierzchnictwu Prowincjała. 

Art. 4 

Siedzibą Sekretariatu jest Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.  

Art. 5 

Posługę w Sekretariacie pełnią: Prowincjalny Moderator Bractw 

Szkaplerznych zwany dalej Moderatorem Prowincjalnym, ewentual-

ny Prowincjalny Wicemoderator Bractw Szkaplerznych zwany dalej 

Wicemoderatorem Prowincjalnym, oraz Asystent Prowincjalnego 

Moderatora zwany dalej Asystentem. 

Art. 6 

a) Moderator Prowincjalny jest powoływany przez Prowincjała. 

b) Do zadań Moderatora Prowincjalnego należy: 

 kierowanie pracą Sekretariatu; 

 uczestniczenie w inauguracji bractw szkaplerznych; 

 współorganizowanie z moderatorami poszczególnych bractw,  

w miarę możliwości przynajmniej raz w roku „niedziel szka-

plerznych”, podczas których Moderator Prowincjalny głosi 

kazania szkaplerzne w kościele, przy którym istnieje brac-

two, nakłada chętnym szkaplerz oraz spotyka się z miejsco-

wym bractwem, przyjmując nowych członków; 
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 opieka nad bractwami nieerygowanymi, wspieranie ich w 

rozwoju tak, by jak najszybciej mogły być erygowane; 

 prowadzenie wiosną dorocznych rekolekcji dla animatorów 

bractw szkaplerznych i ich zastępców; 

 prowadzenie jesienią wraz z niektórymi animatorami bractw 

szkaplerznych, dorocznych rekolekcji dla Rodziny Szka-

plerznej czyli osób noszących szkaplerz karmelitański nieza-

leżnie od przynależności do bractwa szkaplerznego; 

 podejmowanie innych inicjatyw duszpasterskich dla bractw 

szkaplerznych; 

 troska o powstawanie nowych bractw szkaplerznych; 

 poszukiwanie w dialogu z Radą Prowincjalną form koordy-

nacji życia i oddziaływania apostolskiego bractw szka-

plerznych. 

Art. 7 

a) Wicemoderator Prowincjalny jest powoływany przez Prowincjała 

w zależności od istniejących potrzeb. 

b) Wicemoderator Prowincjalny wspiera Moderatora Prowincjalnego 

w wypełnianiu zadań w zakresie zleconym mu przez Moderatora 

Prowincjalnego. 

Art. 8 

a) Asystent jest powoływany przez Moderatora Prowincjalnego w 

porozumieniu z Prowincjałem.  

b) Zadaniem Asystenta jest praca w Sekretariacie w zakresie uzgod-

nionym z Moderatorem Prowincjalnym. Zakres ten mieści się w rea-

lizacji zadań, o których mowa w art. 9. 

Art. 9 

Zakres działalności Sekretariatu obejmuje w szczególności: 

 wydawanie i rozprowadzanie wśród bractw szkaplerznych 

kwartalnika „Rodzina Szkaplerzna”; 

 publikację specyficznych materiałów do formacji bractw 

szkaplerznych (np. książek, śpiewników, tekstu obrzędu 

przyjęcia do bractwa szkaplerznego, tekstu godzinek szka-

plerznych, dyplomików przynależności do bractwa, plaka-

tów, ulotek); 
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 wysyłkę różnorakich materiałów formacyjnych i modlitew-

ników (np. książek, śpiewników, tekstu obrzędu nałożenia 

szkaplerza i przyjęcia do bractwa szkaplerznego, tekstu no-

wenn, tekstu godzinek szkaplerznych, obrazków, medalików, 

dyplomików przynależności do bractwa i nałożenia szkaple-

rza, plakatów, ulotek); 

 prowadzenie korespondencji i załatwianie formalności; 

 prowadzenie na bieżąco księgi przychodów i rozchodów 

związanych z działalnością Sekretariatu, Moderatora i Wi-

cemoderatora Prowincjalnego; 

 przechowywanie dokumentów; 

 obsługę strony internetowej Rodziny Szkaplerznej Krakow-

skiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych; 

 organizowanie szycia szkaplerzy na potrzeby wysyłki przez 

Sekretariat; 

 wysyłkę szkaplerzy na zamówienie, zwłaszcza na potrzeby 

bractw szkaplerznych; 

Art. 10 

a) W działalności edytorskiej Sekretariat współpracuje z Wydawnic-

twem Karmelitów Bosych w Krakowie lub z innymi wydawnictwami 

czy drukarniami. W każdym wypadku prawa autorskie publikacji 

Sekretariatu winny pozostać własnością Krakowskiej Prowincji Za-

konu Karmelitów Bosych (Sekretariatu oraz Wydawnictwa Karmeli-

tów Bosych w Krakowie). 

b) Wydawcą kwartalnika „Rodzina Szkaplerzna” jest Wydawnictwo 

Karmelitów Bosych w Krakowie. 

Art. 11 

a) Działalność statutowa Sekretariatu, Moderatora i Wicemoderatora 

Prowincjalnego jest finansowana zasadniczo ze środków własnych, 

pochodzących w szczególności z: 

 ofiar składanych przez bractwa i innych wiernych z okazji 

posługi duszpasterskiej Moderatora i Wicemoderatora Pro-

wincjalnego; 

 dorocznego „Daru serca” składanego przez członków bractw 

szkaplerznych podczas Mszy św. w czasie ogólnopolskiego 

spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej; 
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 wysyłki przez Sekretariat szkaplerzy, materiałów formacyj-

nych i modlitewników; 

 ofiar dobrodziejów. 

b) W przypadku, gdy wydatki Sekretariatu są większe niż dochody, 

pokrywane są one – po uzgodnieniu z Prowincjałem albo Radą Pro-

wincjalną, w zależności od rodzaju udzielanej pomocy – ze środków 

finansowych, którymi dysponuje ekonomat Prowincji. 

c) Do operacji na koncie bankowym Sekretariatu są uprawnieni Mo-

derator Prowincjalny i Ekonom Prowincji.  

d) Wszelkie dochody Sekretariatu przeznaczane są na działalność 

statutową, o której mowa w art. 9, w związku z art. 2 niniejszego 

Statutu. 

e) W pełnieniu posługi wobec bractw szkaplerznych Moderator i 

Wicemoderator Prowincjalny używają samochodu przydzielonego 

przez Prowincjała za zgodą Rady Prowincjalnej. Koszty bieżącej 

eksploatacji samochodu pochodzą zasadniczo z funduszy własnych 

Sekretariatu. 

f) Moderator Prowincjalny składa Radzie Prowincjalnej coroczne 

sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia. 

 

*** 

Rada Prowincjalna zebrana dnia 13 października 2011 r. w Kra-

kowie Prądniku Białym zatwierdziła powyższy Statut „ad experimen-

tum” na okres trzech lat (Nr 530/2011).  

 

Nr 530/2011 

Kraków, 26 października 2011 r. 

 

o. Andrzej Ruszała OCD 

Prowincjał 

 

o. Piotr Karauda OCD 

Sekretarz Prowincji



 

DODATEK 

I. Erygowanie Bractwa w parafii  

1. Warunki 

Bractwo można erygować wówczas, gdy: 

1. Do istniejącej w parafii księgi przyjętych do Szkaplerza jest 

wpisana większa liczba osób aktualnie żyjących. 

2. Przynajmniej kilkanaście spośród nich pragnie nie tylko no-

sić Szkaplerz, lecz także współtworzyć regularne Bractwo 

Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

3. Osoby te zapoznały się z duchowością maryjną i karmelitań-

ską, podczas specjalnie zorganizowanych w tym celu spo-

tkań, a także złożyły pisemne deklaracje osobistego zaanga-

żowania w tworzenie Bractwa Szkaplerznego (wzór poniżej).  

4. Proboszcz parafii uzyskał zezwolenie Biskupa diecezjalnego 

(wzór prośby poniżej). 

Po wypełnieniu wyżej wymienionych warunków Przełożony 

Generalny Zakonu Karmelitów Bosych eryguje Bractwo (wzór proś-

by poniżej). 

 

2. Wzory dokumentów 

a. Deklaracja osoby noszącej Szkaplerz o zaangażowaniu 

się w tworzenie w parafii Bractwa Szkaplerza Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel 

 
Ja, ........................................................., oświadczam, że po 

przyjęciu Szkaplerza karmelitańskiego w dniu ................................ w 

........................................... z rąk .................................................., 

zapoznałem(am) się z zasadniczymi elementami maryjnej duchowo-

ści karmelitańskiej i pragnę pogłębiać życie duchowe poprzez 

uczestnictwo w mającym powstać Bractwie Szkaplerza Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel Zakonu Karmelitów Bosych przy parafii 

p.w. ............................................................................... w 

............................................... 
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Mój adres ................................................ 

Tel. .......................................................... 

Miejsce, data ....................................................       

 

Podpis 

 

b. Prośba Proboszcza do Biskupa diecezjalnego  

Pieczęć parafii 

Miejsce, data 

 

 Do … 

  

Zwracam się z prośbą o pozwolenie na założenie Bractwa 

Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Zakonu 

Karmelitów Bosych przy parafii p.w. ................................. w 

................................ 

Prośbę swą motywuję tym, że grupa parafian, nosząca Szkaplerz 

karmelitański, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmeli-

tańską, która to duchowość cieszy się dużym ich zainteresowaniem, 

wyraziła na piśmie pragnienie uczestniczenia w Bractwie (należy 

podać ilość osób). Mam nadzieję, że założenie Bractwa jako grupy 

regularnie spotykającej się, wpłynie korzystnie na żywotność ducho-

wą parafii. 

Bractwo Szkaplerzne swoją działalność opiera na „Normach 

praktycznych”, zawartych w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia 

Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (nr 18.1-10), 

zatwierdzonym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów (Prot. N. 2474/95/L, z dnia 5 stycznia 1996 r. oraz, dla 

wersji polskojęzycznej, Prot. N. 927/98/L, z dnia 18 października 

2000 r.), a także na Statucie zatwierdzonym przez Radę Krakowskiej 

Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, na której to Radzie spoczywa 

zwierzchnia troska o to, co dotyczy Bractw Szkaplerznych tego Za-

konu na terenie naszej Diecezji. 

 

Z wyrazami szacunku 

Podpis Proboszcza 
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c. Prośba Proboszcza do Przełożonego Generalnego Zakonu 

Karmelitów Bosych  

Prośbę należy złożyć za pośrednictwem Prowincjała Krakowskiej 

Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5, 31-222 Kra-

ków), załączając uprzednio uzyskaną zgodę Biskupa diecezjalnego. 

 

Pieczęć parafii 

Miejsce, data 

 

 

Przewielebny Ojciec 

……………………... 

Przełożony Generalny 

Zakonu Karmelitów Bosych 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie dekretu erygującego Bractwo 

Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Zakonu 

Karmelitów Bosych przy parafii p.w. …………………..... w 

............................ , która znajduje się na terytorium Krakowskiej 

Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. 

Prośbę swą motywuję tym, że grupa parafian, nosząca Szkaplerz 

karmelitański, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmeli-

tańską, która to duchowość cieszy się dużym ich zainteresowaniem, 

wyraziła na piśmie pragnienie uczestniczenia w Bractwie (należy 

podać ilość osób). Mam nadzieję, że założenie Bractwa jako grupy 

regularnie spotykającej się, wpłynie korzystnie na żywotność ducho-

wą parafii. 

Do niniejszej prośby dołączam pismo Biskupa diecezjalnego, 

wyrażające zgodę na założenie w naszej Parafii Bractwa Szkaplerz-

nego Zakonu Karmelitów Bosych. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Podpis Proboszcza 
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d. Dekret erygujący Bractwo Szkaplerzne  

 
Tłumaczenie z języka łacińskiego 

 

JM+JT 

 

Na mocy władzy udzielonej Przełożonemu Generalnemu nasze-

go Zakonu przez papieża Pawła V w liście apostolskim „Cum cete-

ras” z dnia 30 października 1606 roku, po zapoznaniu się z przychyl-

ną zgodą, wyrażoną w liście Biskupa diecezji, niniejszym dekretem 

eryguję i ogłaszam jako erygowane Bractwo Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel w parafii p.w. ........................................... w 

miejscowości ................................................, na terenie Diecezji 

..............................................., udzielając mu jednocześnie wszelkich 

odpustów i łask duchowych, jakie Stolica Apostolska przyznała 

Bractwu Szkaplerznemu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, z 

zachowaniem pozostałych przepisów prawa. 

 

Protokół nr ...... 

 

Data ...................... 

Rzym, Kuria Generalna Karmelitów Bosych 

 

Podpis Przełożonego Generalnego 
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II. Deklaracja osoby pragnącej przystąpić  

do istniejącego Bractwa 

 
Ja, ........................................................., oświadczam, że po za-

poznaniu się z zasadniczymi elementami maryjnej duchowości kar-

melitańskiej, pragnę pogłębiać życie duchowe poprzez uczestnictwo 

w Bractwie Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

Zakonu Karmelitów Bosych, przy parafii p.w. 

.............................................................. w ......................................... 

 

Mój adres .................................. 

Tel. ........................................... 

 

Miejsce, data ..................................       

 

Podpis 
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