
 
Rodzina szkaplerzna w Mościskach 

 
25-26 września 2021 roku parafianie w Mościskach otrzymali przez posługę o. Pawła Ferko OCD Karmelity z 

narodowego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie, dar szkaplerza świętego.  
 

W nocy z 15 na 16 lipca w 1251 roku św. Szymon Stock otrzymał od Matki Bożej niezwykły znak zbawienia.  
“Weź, Najukochańszy Synu, ten szkaplerz twego Zakonu, jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, który 

otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród 
niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszechwieczna ochrona.  

Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego”. 

 
Szkaplerz, w postaci dwóch płóciennych kawałków materiału z wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej i Serca 
Pana Jezusa, mogą założyć nie tylko zakonnicy ale również świeccy, którzy z wiarą pragną oddać się w opiekę 

Matce Bożej. Na co dzień płócienny szkaplerz można zamienić na medalik. 
 

Głoszenie Słowa Bożego przez kapłana przybyłego z Berdyczowskiego klasztoru do Mościsk było wspaniałą 
okazją do świętowania również dla naszych parafian, którym Ojciec Paweł Ferko OCD uroczyście założył 

szkaplerz, tym samym włączając ich do Rodziny Karmelu. 
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„Weź tę poświęconą szatę i błagaj Najświętszą Dziewicę, abyś dzięki Jej zasługom nosiła tę szatę nieskalaną, a 
Ona niech cię broni od wszelkiej przeciwności i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. 

Na mocy udzielonej mi władzy, przyjmuję cie do uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych całego 
zakonu karmelitańskiego.” 

 
Niech Pan Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Boża z Góry Karmel okrywa płaszczem swej 

matczynej opieki! 
 

Modlitwa do Matki Bożej szkaplerza świętego 
Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników, 

którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki. 
O Matko nasza! Patrz jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha, 

jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni. 
Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, 

pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach, 
szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj tych, 

których sukienką Twoją odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, 
ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłodź w upaleniu czyśćcowym 

i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, 
gdzie Boga chwalić i Tobie, o Matko najlitościwsza, 

przez całą wieczność dzięki nieustannie za Twoją opiekę śpiewać będziemy. Amen. 
 

 


