
Jest takie ryzyko, że ziarno 
słowa Bożego pada na nie naj-
lepszy grunt naszych serc. Po-
trzeba z naszej strony sporego 
wysiłku i wytrwałości, żeby pie-
lęgnować w swoim życiu słowo 
Boże i je zachować. Czasem 
może nam się wydawać, że kie-
dy Bóg do nas mówi, to jakby 
„rzucał grochem o ścianę”…  

Ale jest też Jego obietnica, 
którą przypomina nam Izajasz: 
„Słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do mnie be-
zowocnie, zanim wpierw nie 
dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swego po-
słannictwa”. 

o. Łukasz Kubiak OP 
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 55,10-11; Ps 65; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się 
koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na 
brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca 
wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki 
i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały zie-
mi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wze-
szło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły mię-
dzy ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na 
ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, 
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Nie-
go uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On 
im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im 
zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto 
zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich  
w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami 
nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izaja-
sza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zoba-
czycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe za-
mknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam 
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co 
wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa  

o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły  
i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego 
człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Po-
siane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha 
słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie 
ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyj-
dzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, za-
raz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza 
tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda 
bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezo-
wocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza 
tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje 
plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, 
inny trzydziestokrotny. – Oto słowo Pańskie. 



 

 

SZKAPLERZ  
 

Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest 

znakiem pokuty i nawrócenia.  

Kto przyjmuje Szkaplerz św., 
wyrzeka się złego ducha, odnawia 
przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje 
się Maryi jako Jej dziecko. Kto 
przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, 
jak św. Jan Apostoł pod Krzyżem, 
Maryję do siebie, by żyć w zjed-
noczeniu z Nią i Jej służyć. 

Szkaplerz oznacza poświęcenie 

się Niepokalanemu Sercu Maryi 

i naśladowanie Jej cnót, szcze-
gólnie cnoty czystości i pokory. 
„Niech wszyscy noszący Szkaplerz 
św., który jest pamiątką otrzymaną 
od Matki Bożej, widzą w nim 
oznakę poświęcenia się Niepoka-
lanemu Sercu Dziewicy” (św. Jan 
Paweł II). 

Szkaplerz oznacza przymierze 

przyjaźni z Maryją, w którym 
Ona zobowiązuje się dopomóc 
nam do zbawienia i uświęcenia, a 
my zobowiązujemy się do Jej na-
śladowania, służenia Jej i rozsze-
rzania Jej czci. 

Szkaplerz oznacza habit Zako-

nu poświęconego służbie i czci 

Matki Bożej.  
Przyjmując Szkaplerz, pragniemy 

odtąd żyć tym samym duchem 
Karmelu, pełnić tę samą misję i 
żyć w zjednoczeniu z Maryją, dla 
Maryi, przez Maryję i w Maryi. 

 
 

PRZYJĘCIE 
SZKAPLERZA  

1. Jakie są warunki przyjęcia 

szkaplerza? 
Istnieje jeden zasadniczy waru-

nek: niewymuszone, szczere i świa-
dome pragnienie przyjęcia szka-
plerza oraz zawierzenia siebie Ma-
ryi w tym znaku. Zawierzenie to 
obejmuje decyzję dzielenia z Ma-
ryją własnej codzienności i naśla-
dowania Jej stylu życia. 

2. Jak przygotować się do przy-

jęcia szkaplerza? 

Przygotowanie powinno wyrazić 
się odbyciem sakramentalnej spo-
wiedzi, aby w czasie przyjmowa-
nia szkaplerza znajdować się w 
stanie łaski uświęcającej. Umożli-
wi to Maryi skuteczniejsze oddzia-
ływanie i pomoc oddanemu Jej 
człowiekowi. 

3. Czy do przyjęcia szkaplerza 

koniczna jest spowiedź? 
Jeżeli spowiedź jest możliwa i 

nie ma żadnej przeszkody, by ją 
odbyć, powinna poprzedzić przy-
jęcie szkaplerza. Istnieją jednak 
sytuacje, w których spowiedź nie 
jest możliwa: np. związek niesa-
kramentalny, którego stanu nie da 

się obecnie uregulować z powodu 
istniejącej przeszkody kanonicz-
nej. W takich okolicznościach 
można przyjąć szkaplerz wyraża-
jąc pragnienie, by Maryja w tym 
znaku pomogła wytrwać w dobrym 
i - gdy ustanie przeszkoda - uregu-
lować życie sakramentalne. 

4. Kto może mnie przyjąć do 

szkaplerza? 
Do szkaplerza może ważnie przy-

jąć każdy kapłan zakonny lub die-
cezjalny oraz diakon, posługując 
się zatwierdzonym przez Stolicę 
Świętą obrzędem. 

5. Co zrobić ze zniszczonym 

szkaplerzem? 
Jeśli osoba nosiła szkaplerz su-

kienny, który uległ zniszczeniu  
i chce założyć nowy, stary szka-
plerz najlepiej spalić. Nie powinno 
się go wyrzucać do śmieci ze 
względu na szacunek dla Maryi, od 
której ten znak otrzymaliśmy. 

6. Czy ponownego nałożenia 

szkaplerza musi dokonać ka-

płan? 
Osoba, która zmienia stary szka-

plerz na nowy czyni to sama. Nie 
potrzeba prosić o to kapłana. W 
sytuacji, gdy szkaplerz został od-
rzucony z pogardy, ponowne nało-
żenie go, po dobyciu spowiedzi, 
powinno dokonać się rękami ka-
płana. 

 

 

ZOBOWIĄZANIA 
SZKAPLERZNE 

Zobowiązujemy się do troski  

o swoje zbawienie. Podstawowy-
mi wymaganiami dla otrzymania 
pierwszej obietnicy są: staranie się 
o swoje zbawienie, zachowywanie 
przykazań Bożych i kościelnych, 
unikanie grzechu śmiertelnego  
i życie w łasce uświęcającej. Jest 
to także świadome i dobrowolne 
podejmowanie wyrzeczeń, umar-
twień i pokut w celu przezwycię-
żenia zła, wynagrodzenia Bogu  
i uświęcenia bliźnich. 

Zobowiązujemy się do zacho-

wania czystości według stanu, 

naśladowania cnót Matki Bożej  

i starania się o świętość życia, 

aby móc za Jej wstawiennictwem 
być wybawionym z czyśćca  
w pierwszą sobotę po naszej 
śmierci. Codziennie należy więc 
poświecić jakiś czas na rozmyśla-
nie nad życiem Maryi i nad Jej 
sposobem służby Bogu (np. w ta-
jemnicach Różańca św.), by umieć 
Ją naśladować. 

Zobowiązujemy się do codzien-

nej modlitwy, zwłaszcza maryj-

nej. Codzienne odnawiamy po-
święcenie się Maryi przez modli-
twę nadaną w dniu przyjęcia Szka-
plerza przez kapłana (zazwyczaj 
jest to: Pod Twoją obronę, Witaj 
Królowo lub 3 Zdrowaś Maryjo). 

Zobowiązujemy się do życia 

duchem i misją Zakonu Karme-



KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1338 Ewangelie synoptyczne  
i św. Paweł przekazali nam opis 
ustanowienia Eucharystii. Św. 
Jan ze swej strony przytacza 
słowa Jezusa wypowiedziane  
w synagodze w Kafarnaum, 
przygotowujące do ustanowie-
nia Eucharystii. Chrystus nazy-
wa wówczas siebie chlebem ży-
cia, który zstąpił z nieba. 
 
1339 Jezus wybrał czas Paschy, 
aby wypełnić to, co zapowie-
dział w Kafarnaum: dać swoim 
uczniom swoje Ciało i swoją 
Krew. Nadszedł dzień Przaśni-
ków, w którym należało ofia-
rować Paschę. Jezus posłał Pio-
tra i Jana z poleceniem: "Idźcie  
i przygotujcie nam Paschę, by-
śmy mogli ją spożyć"... Oni po-
szli... i przygotowali Paschę.  
A gdy nadeszła pora, zajął miej-
sce u stołu i Apostołowie z Nim. 
Wtedy rzekł do nich: "Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę  
z wami, zanim będę cierpiał. 
Albowiem powiadam wam: Już 
jej spożywać nie będę, aż się 
spełni w Królestwie Bożym"... 
Następnie wziął chleb, odmó-
wiwszy dziękczynienie połamał 
go i podał, mówiąc: "To jest Cia-
ło moje, które za was będzie 
wydane: to czyńcie na moją 
pamiątkę!" Tak samo i kielich 
po wieczerzy, mówiąc: "Ten kie-
lich to Nowe Przymierze we 
Krwi mojej, która za was będzie 
wylana" (Łk 22, 7-20). 

litańskiego, z uwzględnieniem 
charakteru naszego powołania  
a w jedności z całym Zakonem, 
zobowiązujemy się raz w roku od-
prawić w dniach od 7 do 15 lipca 
nowennę ku czci Matki Bożej 
Szkaplerznej (prywatnie lub 
wspólnotowo) i w dniu 16 lipca, w 
samą Uroczystość, przystąpić do 
Sakramentów świętych, by otrzy-
mać odpust zupełny, ofiarowany 
za siebie lub za zmarłych. 

 

OBIETNICE 
SZKAPLERZNE 

Cała maryjna tradycja Karmelu 
wiąże ze Szkaplerzem św. dwie 
wielkie obietnice Maryi i dwie ła-
ski, które z nich wypływają: 

Kto w Nim umrze nie dozna 

ognia piekielnego (słowa Matki 
Bożej wypowiedziane do św. 
Szymona). Maryja tym samym 
obiecuje wszystkim odzianym 
Szkaplerzem św. pomoc na drodze 
zbawienia. 

Wybawienie z czyśćca w pierw-
szą sobotę po naszej śmierci. Jest 
to tak zwany przywilej sobotni. 
Matka Boża zapewniła rychłe wy-
bawienie z czyśćca (bulla pap. Ja-

na XXII w 1322 r.), tym, którzy 
nosząc Szkaplerz, zachowają czy-
stość według stanu i wierność mo-
dlitwie: Ja, Matka w pierwszą so-
botę po ich śmierci miłościwie 
przyjdę do nich i ilu ich zastanę  
w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę 
ich na świętą Górę żywota wiecz-
nego. Maryja tym samym obiecuje 
wszystkim odzianym Szkaplerzem 
pomoc na drodze uświęcenia. 

Pomoc i obrona w niebezpie-
czeństwach duszy i ciała. Maryja 
obiecuje nas wspierać na drodze 
naśladowania Chrystusa, a zwłasz-
cza w godzinę naszej śmierci, po-
móc nam w ostatecznej walce  
o wieczne zbawienie. 

Uczestnictwo w dobrach du-

chowych całego Zakonu karmeli-

tańskiego za życia i po śmierci  

(w Mszach św., pokutach, modli-
twie i ofiarach), gdyż Matka i Kró-
lowa Karmelu, jednoczy z sobą w 
jedną Rodzinę tych, którzy przyj-
mują Szkaplerz św. Tworzący ery-
gowaną prawnie wspólnotę Brac-
twa Szkaplerznego korzystają tak-
że z daru odpustów zupełnych. 

 
Karmel.pl 

 
 

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ  
KRWI CHRYSTUSA PANA 

Kyrie, elejson.  Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,   
                              wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,  wybaw nas. 



 

 

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, otucho umierających,  wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,  wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,  wybaw nas. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. 
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 
Módlmy się. 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Je-
go dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać 
obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

MODLITWA W WAKACJE 
Wakacje w pełni. Wyruszamy na długo oczekiwany urlop? A może musimy już wracać? W jednym i drugim 

przypadku czeka nas podróż, do której warto się przygotować. Skorzystajmy z modlitwy, by nasza podróż była 

bezpieczna i spokojna. 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, swoją opieką. Bądź nam w po-
trzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za 
Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała, Archanioła – pomyśl-
nie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 

 O G Ł O S Z E N I A 
1. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna będzie tylko po południu od godz. 16.00 do 17.45.  
1. W środy zapraszamy na nabożeństwo do MBNP o godz. 18.00. 
2. Jest możliwość skorzystania z porad księgowo-podatkowych. Szczegóły w zakrystii lub kancelarii. 
3. Wspomnienia liturgiczne: 
w poniedziałek – wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 
w środę – wsp. św. Bonawentury, bp. i doktora Kościoła. 
w czwartek – wsp. NMP z Góry Karmel. 
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