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,
zwane 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 myślach, 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
przeżywają ją z głębokimi uczuciami miłości i wdzięczności
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względem Maryi, odnawiając w tym dniu swoje pobożne
zaangażowanie w Jej służbę, wierność Chrystusowi i Kościołowi
oraz zawierzając matczynemu 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 innych 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 Bractwa Szkaplerzne obejmuje terytorium tejże Prowincji
zakonnej, tj. obszar Diecezji wchodzących w skład Metropolii
kościelnych: Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej
i Przemyskiej.
§5
Więź poszczególnych Bractw Szkaplerznych z Krakowską
Prowincją Zakonu Karmelitów Bosych wyraża się i umacnia
zwłaszcza poprzez:
a) uczestnictwo Bractw w dorocznym Ogólnopolskim
Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa w pierwszą sobotę po 16
lipca;
b) wizytację prowincjalską, którą zazwyczaj przeprowadza raz
na trzy lata Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych,
zwany
dalej
Moderatorem
Prowincjalnym,
albo
Wicemoderator Prowincjalny, bądź inny karmelita bosy
wyznaczony przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych, zwanego dalej Prowincjałem;
c) na ogół doroczne odwiedziny duszpasterskie Bractwa przez
Moderatora
Prowincjalnego,
bądź
Wicemoderatora
Prowincjalnego;
d) rekolekcje dla Animatorów Bractw i ich Zastępców
organizowane przez Sekretariat Bractw Szkaplerznych
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Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, zwany
dalej Prowincjalnym 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 chrześcijańskim powołaniem wiernych świeckich.
§8
Członkowie Bractwa mają prowadzić życie w zjednoczeniu
z Bogiem na wzór Maryi przez głęboką modlitwę. Winni w niej
wzrastać, tak by stawała się ona ustawiczna, towarzyszyła wszystkim
okolicznościom życia codziennego i umacniała ich do rzeczywistego
wypełniania 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 uwzględnieniem 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,
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b)
c)
d)
e)
f)

Animator,
Zastępca Animatora,
Kronikarz,
Skarbnik,
Ewentualne inne osoby powołane w miarę potrzeb do
określonych długotrwałych zadań.
§ 12
Moderator
a) Na czele Bractwa stoi Moderator. W placówkach karmelitów
bosych jest nim Przełożony klasztoru, w innych miejscach Proboszcz
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 szczególności za formację duchową jego członków (§ 27),
zwłaszcza poprzez 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 Animatorem 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).
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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
bieżącej działalności Bractwa przy współpracy z Zastępcą
Animatora, w porozumieniu z Moderatorem.
c) Podczas wizytacji prowincjalskiej (§ 5b) Animator wraz
z Moderatorem 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.
e) Animator jest obowiązany do uczestnictwa w rekolekcjach dla
animatorów Bractw Szkaplerznych organizowanych przez
Prowincjalny 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
prowadzenie Księgi przynależności do Bractwa Szkaplerznego,
znajdującej się w kancelarii parafialnej bądź w archiwum kościoła.
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c) Zastępca Animatora jest obowiązany do uczestnictwa w
rekolekcjach 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
datków na określoną i doraźną działalność Bractwa oraz rozliczanie
się z tego zadania wobec członków Bractwa.
§ 17
Inne (poza Zastępcą Animatora, Kronikarzem i Skarbnikiem)
bardziej długotrwałe funkcje i zadania, pojawiające się w zależności
od potrzeb Bractwa, określa i naznacza Animator w porozumieniu
z Moderatorem.
§ 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 ……………..”.
Pieczęcią 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.
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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
Moderator Bractw Szkaplerznych, Moderator Bractwa lokalnego
albo inny kapłan upoważniony przez Prowincjała.
§ 22
Przyjęcie do Bractwa dokonuje się przez nałożenie Szkaplerza
zgodnie z własnym obrzędem zatwierdzonym przez Stolicę
Apostolską (NPBS, nr 18.4; OBNS, nr 19-35). Przyjęcie powinno
być poświadczone 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 wskazaniem Bractwa, do którego się przynależy
(por. NPBS, nr 18.4).
§ 23
Przyjęcie do Bractwa Szkaplerznego dokonuje się w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca) lub w inne
święto 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
Moderatora.
§ 25
Decyzję o wydaleniu z Bractwa podejmuje Moderator w sytuacji:
rażącego naruszenia przez osobę zasad wiary katolickiej,
prowadzenia działalności na szkodę Bractwa, ciężkiego i umyślnego
naruszenia postanowień Statutu.
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ROZDZIAŁ V
Obietnice szkaplerzne i prawa członków Bractwa
§ 26
Do członków Bractwa jako do osób noszących Szkaplerz
karmelitański 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
pomoc 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
Karmelitańskim, i mają udział w jego duchowych dobrach za
życia i po śmierci, a więc: w Mszach i Komuniach świętych,
umartwieniach, odpustach, modlitwach, postach, itp.
§ 27
Członkowie Bractwa mają prawo do opieki duchowej ze strony
Moderatora Bractwa, do uczestnictwa w życiu i działalności
Bractwa, a także do korzystania z pomocy duchowej Moderatora
Prowincjalnego 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),
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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
wymienionych okolicznościach, ale poza własną parafią, powinno
być uzgodnione z Moderatorem Bractwa.
§ 30
Członkowie Bractwa Szkaplerznego, którzy wypełniali wiernie
zobowiązania brackie mają prawo być pochowani w dużym
Szkaplerzu i w płaszczu brackim.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki członków Bractwa
§ 31
Członkowie Bractwa zobowiązani są do stałego poświęcania
pewnego czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie, do częstego
uczestnictwa 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,
mającym z jednej strony wizerunek Najświętszego Serca Jezusa,
a z drugiej wizerunek Maryi. Zarówno medalik jak i Szkaplerz mogą
być później zmieniane bez nowego poświęcania (por. NPBS, nr
18.4-6).
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§ 33
Jeśli to możliwe, członkowie Bractwa uczestniczą w okresowych
spotkaniach, podczas których ożywiają poczucie wspólnotowej
więzi, 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
(poprzez udział we Mszy św. – zaleca się, w miarę
możliwości, Mszę św. wotywną, a także poprzez
nabożeństwo szkaplerzne, 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.
§ 34
Przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
członkowie Bractwa indywidualnie albo wspólnotowo odprawiają
nowennę 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
Rodziny 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
comiesięcznych spotkań – podejmowane przez Bractwo dzieła
apostolstwa.
§ 38
Bractwo współpracuje z innymi podobnymi stowarzyszeniami oraz
ruchami.
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§ 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
błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 20-22.
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 Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków
2011, s. 9-19.
***
Rada Prowincjalna na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. zatwierdziła
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
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Statut
Sekretariatu
Bractw Szkaplerznych
Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych
Wprowadzenie
Sekretariat Bractw Szkaplerznych
historia powstania i cel
Historia powstania Sekretariatu Bractw Szkaplerznych1ej jest ściśle związana z
procesem odnowy nabożeństwa szkaplerznego w Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych w latach 1998 – 2003 oraz okresem stałej formacji
erygowanych Bractw szkaplerznych w latach 2001-2010. Wzrastający kult Matki
Bożej Szkaplerznej, rozszerzające się nabożeństwo Szkaplerza karmelitańskiego,
coraz liczniejsze Bractwa, Wspólnoty i Grupy szkaplerzne, potrzebowały pomocy
formacyjnej i koordynacyjnej. Pomocą taką stał się Sekretariat Rodziny
szkaplerznej, początkowo nazywany Ośrodkiem lub Biurem Szkaplerznym,
następnie Sekretariatem Rodziny Szkaplerznej by w roku 2011 r. ukonstytuować
się jako Sekretariat Bractw szkaplerznych krakowskiej Prowincji Zakonu
Karmelitów Bosych.
Większe ożywienie apostolstwa szkaplerznego w latach 90 - tych wiąże się z
osobą o. Dawida Ulmana OCD, kótry rozwinął szeroko zakrojoną działalność
duszpasterską w samym Sanktuarium czerneńskim i w parafiach (zwłaszcza na
Śląsku). On to dał początek powstaniu Biura Szkaplerznego przy klasztorze
czerneńskim. Stworzył pierwszą bazę danych do korespondencji szkaplerznej,
rozwinął działalność wysyłkową Szkaplerzy i materiałów dewocyjnych.
1 początkowo nazywano go biurem szkaplerznym, następnie Sekretariatem Rodziny Szkaplerznej a w
końcu Sekretariatem Bractw Szkaplerznych
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Zgodnie z oficjalnym poleceniem Przełożonych, do jego obowiązków należało:
udzielanie informacji, wysyłanie Szkaplerzy i materiałów pomocniczych, a przede
wszystkim troska o duszpasterstwo szkaplerzne względem pielgrzymów
Sanktuarium2.
W rzeczywistości ramy działalności o. Dawida były daleko szersze. Ruszył "w
teren", organizując niedziele szkaplerzne przy współpracy poszczególnych
proboszczów, pielgrzymki, rekolekcje i dni skupienia. Ożywiał słowem i twórczą
inicjatywą już istniejące Bractwa i przynaglał do zakładania nowych. Te które
wówczas powstawały i były przez niego animowane odznaczały się dużą
aktywnością. Miały charakter wspólnot maryjnych gromadzących się na
modlitwie. Bractwa te, w oparciu o modlitewne doświadczenie, żywo angażowały
się w swoich parafiach poprzez animowanie liturgii, działalność charytatywną,
oświatową i wychowawczą. Ożywiały duchem maryjnym i karmelitańskim
wszystkich noszących Szkaplerz w danym środowisku duszpasterskim i
przygotowywały innych do przyjęcia szaty Maryi3.
Takie ożywienie działalności pastoralnej dotyczącej Szkaplerza, było życzeniem
samych władz Prowincji. Dania 24 lutego 1998 r. Rada Prowincjalna poleciła
wszystkim wspólnotom Karmelitów na terenie Polski organizowanie w naszych
kościołach w każdym miesiącu specjalnych nabożeństw, konferencji i spotkań dla
wiernych, którzy związani są ze szkaplerzem karmelitańskim. Celem tej inicjatywy
duszpasterskiej miało być lepsze uświadomienie maryjnego charakteru Zakonu,
szerzenie nauki o Najświętszej Maryi Pannie, ożywianie pobożności i apostolstwa
maryjnego - zwłaszcza poprzez Szkaplerz karmelitański oraz przygotowanie do
ogólnopolskiego spotkania, planowanego na rok 1999, dla wszystkich noszących
Szkaplerz karmelitański. Szkaplerzowi zostało poświęcone także jesienne forum
duszpasterskie4
Odpowiedzialnym za zorganizowanie w maju 1999 roku I Spotkania
Szkaplerznego w Czernej (17 lipca 1999) zostało o. Dawid Ulman OCD.
Spotkanie to ukazało ogrom zapotrzebowania laikatu, zwłaszcza przyodzianych
Szkaplerzem, na fachową i stałą pomoc formacyjną ze strony Zakonu
karmelitańskiego. Jeden człowiek nie mógł temu sprostać. Prowadzone przez o.
Dawida Biuro Szkaplerzne wymagało nie tylko uporządkowania, lecz także
współpracowników. Od października tego roku pomaga mu w tym dziele o. Jerzy
Zieliński OCD. To z jego inicjatywy wprowadzono wówczas oficjalną nazwę
BIURO SZKAPLERZNE, RODZINA SZKAPLERZNA oraz odpowiedzialnego
za sprawy związane z apostolstwem szkaplerznym: Animator Rodziny
Szkaplerznej.
Już w styczniu 2000 roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika Rodzina
Szkaplerzna. Wychodzi w małym nakładzie w formie jednej stronicy A4. W marcu
2 Por. Dekret Prowincjała Nr. 453/00 z dnia 29 maja 2000
3 Por. Wirginia Sierka, Animatorka Bractwa Szkaplerznego w Zawierciu, Prezentacja Bractw
Szkaplerznych na Spotkaniu z O. Generałem w 2005 r.; w: Świecki Zakon Karmelitów Bosych,
Spotkanie Laikatu Karmelitańskiego z Przełożonym Generalnym Zakonu Karmelitów Bosych 20 lutego
2005, Kraków 2005, s. 24
4 Por. Życie Karmelu, Rok VI, Nr 29, II-IV 1998, s. 11
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2000 roku Rada Prowincjalna obradująca w Krakowie mianowała pierwszego
Koordynatora Bractw Szkaplerznych, a także zaaprobowała nazwę Rodzina
Szkaplerzna Zakonu Karmelitów Bosych dla osób niezrzeszonych, noszących
Szkaplerz karmelitański. W roku Wielkiego Jubileuszu Szkaplerza
karmelitańskiego (2001 roku) O. Prowincjał Szczepan Praśkiewicz, upoważniony
przez Radę Prowincjalną, mianował dwóch Prowincjalnych Animatorów Rodziny
Szkaplerznej Zakonu Karmelitów Bosych: O. Dawida Ulmana OCD oraz o.
Benedykta Belgrau'a OCD. Czynił to wychodząc naprzeciw wielkiemu
zainteresowaniu wiernych nabożeństwem szkaplerznym i karmelitańską
mariologią oraz sugestią Prowincjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa.
Mieli oni objąć opiekę nad "Biurem Szkaplerznym" służąc wszystkim czcicielom
MB z Góry Karmel, zrzeszonym w Bractwach czy tylko przyjętych do Szkaplerza,
a określonych za aprobatą Rady Prowincjalnej Rodziną Szkaplerzną Zakonu
Karmelitów Bosych (por. Życie Karmelu, nr 43, s. 14) oraz
podjąć się zadania odwiedzanie parafii pw. MB Szkaplerznej i innych ośrodków
Jej kultu w Polsce, aby głosić odnowioną katechezę szkaplerzną i propagować
karmelitańską literaturę maryjną5.
Głosząc Słowo Boże oraz katechezy maryjne, tłumnie przyjmowano wiernych do
Szkaplerza, zachęcając najaktywniejsze osoby do tworzenia grup szkaplerznych.
Spośród dość dużej grupy wiernych świeckich, wyłonił się zespół Animatorów
Bractw Szkaplerznych. Stanowczo i konsekwentnie tworzono zręby struktur
prawnych w poszczególnych Bractwach (według uproszczonego Statutu Bractw
szkaplerznych), sieć komunikacyjną pomiędzy nimi oraz zadbano o formację
samych Animatorów Bractw. Dla nich rozpoczęto w listopadzie 2000 roku, w
Czernej, I Rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych. Uroczystości
jubileuszowe 750-lecia Szkaplerza (roku 2001), nowy Obrzęd błogosławienia
Szkaplerza (1997, 2001) oraz List Apostolski Jana Pawła II o Szkaplerzu (2001),
ożywiły nabożeństwo szkaplerzne w naszym kraju. Dla Bractw był to wyjątkowy
czas formowania się, i zatwierdzania nowo powstających przez O. Generała. Okres
ten przyczynił się do powstania Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej oraz
ustanowienia Prowincjalnego Animatora Rodziny Szkaplerznej, który
wspomagałby tworzące się, zwłaszcza w parafiach Bractwa Szkaplerzne,
współpracował z kapłanami (moderatorami), a w szczególności zajął się
opracowaniem materiałów formacyjnych dla tychże grup.
O. Dawid Ulman pełnił posługę Animatora Rodziny Szkaplerznej (z niewielkimi
przerwami) od 1998 do 2003, w tym z oficjalną nominacją w latach 2000-2003.
Dzięki jego pracy zostało w tym czasie erygowane ponad 30 Bractw
Szkaplerznych (lub uregulowano ich status) a założone zostało 25 nowych Grup i
Wspólnot, które były już przygotowane do erygowania jako regularne Bractwa
Szkaplerzne. Ponieważ działalnością swoją obejmował terytorium całej Polski,
pewną cześć z nich opieką swoją otoczyła Prowincja warszawska Karmelitów
Bosych. Jego dzieło przejęli i rozwijali mianowani przez O. Prowincjała kolejni
5 Dekret Prowincjała Nr. 453/00 z dnia 29 maja 2000; Życie Karmelu Rok VIII, Nr 44, VII-VIII 2000,
s. 42-43
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Animatorzy Rodziny Szkaplerznej: o. Tomasz Maślanka OCD(2003-2005), o.
Paweł Ferko OCD(2005-2008) a od 2008 roku o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
(2008-2011; 2011….)
Z każdym rokiem zwiększał się zakres działalności Animatora Rodziny
Szkaplerznej. Do już rozpoczętych dzieł takich jak wydawanie kwartalnika,
biuletynu formacyjnego dla Bractw, Wspólnot i Grup Szkaplerznych „Rodzina
Szkaplerzna”, organizowanie i prowadzenie corocznych rekolekcji dla
Animatorów Bractw, Wspólnot i Grup Szkaplerznych, na początku maja,
współorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej
(pierwsza sobota po 16 lipca), odwiedzanie Bractw przynajmniej raz w roku,
prowadzenie korespondencji szkaplerznej z Bractwami, parafiami, pojedynczymi
osobami doszły takie sektory działalności jak: Regionalne Spotkania Rodziny
Szkaplerznej dla okręgu południowo-wschodniej Polski (do 2011 zorganizowano
ich już 9, pierwszy taki dzień wspólnoty odbył się w naszym klasztorze w
Przemyślu (12 osób)6, II -w Rzeszowie (100)7, III – w Leżajsku (150)8, IV – w
Tarnowcu (250)9, V – w Jarosławiu (120)10, VI – w Łańcucie (150)11, VII – w
Krośnie (100)12, VIII – w Zaczerniu13, IX – Rzeszów (17 września 2011, X),
Rekolekcje dla wszystkich noszących Szkaplerz św. [we wrześniu, w Domu Sióstr
Karmelitanek Dz. Jezus w Czernej, przeznaczone szczególnie dla członków
Bractw i Wspólnot Szkaplerznych, aby umożliwić systematyczną formację
szkaplerzną dla tych, którzy nie będąc Animatorami Bractw (lub ich zastępcami),
nie mogą brać udziału w rekolekcjach majowych], prowadzenie strony
internetowej Rodziny Szkaplerznej krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych:
www.szkaplerz.pl; z adresem do korespondencji: rodzina@szkaplerz.pl, obsługa
portalu społecznościowego założonego przez P. Tomasza Majewskiego na portalu
facebook konto iSzkapelrz oraz działalność edytorska i wydawnicza dla potrzeb
Bractw szkaplerznych.
Coraz większe potrzeby duszpasterskie już istniejących i wciąż powstających
Bractw Szkaplerznych na terenie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych,
skłoniły nas do podjęcia decyzji o wyodrębnieniu tego specyficznego
duszpasterstwa od działalności klasztoru w Czernej i ustanowienia Sekretariatu
Bractw Szkaplerznych jako dzieła całej Prowincji.
Opracowany też został i zatwierdzony przez Radę Prowincjalną „ad
experimentum” na trzy lata Statut Sekretariatu Bractw Szkaplerznych Krakowskiej
Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, regulujący coraz szerszą działalność
Sekretariatu, a w szczególności Moderatora Bractw Szkaplerznych, określający
jego obowiązki, kompetencje, współpracę z moderatorami poszczególnych Bractw
Szkaplerznych i sposób włączenia ich w apostolat naszej Prowincji zakonnej.
6 Rodzina Szkaplerzna 1/2009, s. 27
7 Rodzina Szkaplerzna 2/2009, s. 41-42 (skrót: RS)
8 RS 3/2009, s. 33-36
9 RS 4/2009, s. 53-54
10 RS 2/2010, s. 53-54
11 RS 3/2010, s. 57-58
12 RS 1/2011, s. 44-45
13 zapowiedź RS 2/2011, s. 39
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Siedzibą Sekretariatu pozostaje nadal klasztor w Czernej, jednakże Moderator
będzie bezpośrednio zależny w swych inicjatywach od Prowincjała, jego Rady
oraz Ekonoma Prowincji.
Statut Sekretariatu Bractw Szkaplerznych, jest jednocześnie przyczynkiem do
opracowania jednolitego dla wszystkich Statutu Bractw Szkaplerznych naszej
Prowincji.

TEKST
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
Bosych 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 karmelitańskoterezjańskiej, koordynacja i umacnianie więzi tychże bractw
z Zakonem 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,
ewentualny Prowincjalny Wicemoderator Bractw Szkaplerznych
zwany dalej Wicemoderatorem Prowincjalnym, oraz Asystent
Prowincjalnego Moderatora zwany dalej Asystentem.
Art. 6
16

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
szkaplerznych", podczas których Moderator Prowincjalny
głosi kazania szkaplerzne w kościele, przy którym istnieje
bractwo, nakłada chętnym szkaplerz oraz spotyka się
z miejscowym bractwem, przyjmując nowych członków;
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
Szkaplerznej czyli osób noszących szkaplerz karmelitański
niezależnie 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
koordynacji życia i oddziaływania apostolskiego bractw
szkaplerznych.
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.
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b) Zadaniem Asystenta jest praca w Sekretariacie w zakresie
uzgodnionym z Moderatorem Prowincjalnym. Zakres ten mieści się
w realizacji 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
szkaplerznych, dyplomików przynależności do bractwa,
plakatów, ulotek);
wysyłkę
różnorakich
materiałów
formacyjnych
I modlitewników (np. książek, śpiewników, tekstu obrzędu
nałożenia szkaplerza i przyjęcia do bractwa szkaplerznego,
tekstu nowenn, tekstu godzinek szkaplerznych, obrazków,
medalików, dyplomików przynależności do bractwa
I nałożenia szkaplerza, plakatów, ulotek);
prowadzenie korespondencji i załatwianie formalności;
prowadzenie na bieżąco księgi przychodów i rozchodów
związanych z działalnością Sekretariatu, Moderatora
I Wicemoderatora Prowincjalnego;
przechowywanie dokumentów;
obsługę strony internetowej Rodziny Szkaplerznej
Krakowskiej 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 Wydawnictwem Karmelitów Bosych w Krakowie lub z innymi
wydawnictwami czy drukarniami. W każdym wypadku prawa
autorskie publikacji Sekretariatu winny pozostać własnością
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Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych (Sekretariatu
oraz Wydawnictwa Karmelitów 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
Prowincjalnego;
dorocznego „Daru serca" składanego przez członków bractw
szkaplerznych podczas Mszy św. w czasie ogólnopolskiego
spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej;
wysyłki
przez
Sekretariat
szkaplerzy,
materiałów
formacyjnych i modlitewników;
ofiar dobrodziejów.
b) W przypadku, gdy wydatki Sekretariatu są większe niż dochody,
pokrywane są one po uzgodnieniu z Prowincjałem albo Radą
Prowincjalną w zależności od rodzaju udzielanej pomocy,
ze środków finansowych, którymi dysponuje ekonomat Prowincji.
c) Do operacji na koncie bankowym Sekretariatu są uprawnieni
Moderator 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.
d) 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.
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Rada Prowincjalna zebrana dnia 13 października 2011 r. w Krakowie Prądniku
Białym zatwierdziła powyższy Statut ad experimentum na okres trzech lat.
Kraków, 26 października 2011
Nr 530/2011
O. Piotr Karauda OCD
Sekretarz Prowincji

O. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał
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