Kunszt (wykonanie)
brązowego Szkaplerza

The Fatima Center podjął się darmowego rozprowadzania
brązowego Szkaplerza do wszystkich którzy sobie
tego zażyczą. Ze względy na duże ilości rozdawanych
przez nas Szkaplerzy kupujemy je jak najtaniej. Nasze
Szkaplerze są wykonywane przez kobiety w Indiach,
które pracują w nad wyraz szybkim tempie, aby sprostać
wysokiemu zapotrzebowaniu. Wykonują one swoją pracę
najlepiej jak mogą. Narzucone szybkie tempo i duże ilości
produkowanych Szkaplerzy, powodują, że od czasu do
czasu można natrafić na mniej idealny Szkaplerz.
Wskazówki do wykonania brązowego Szkaplerza są
następujące: musi być wykonany z brązowego wełnianego
płótna; kolor sznurków łączących płótna jest dowolny,
napisy lub obrazki na tkaninie nie są wymagane.

Kiedy otrzymasz swój brązowy Szkaplerz, warto pamiętać,
że to akt noszenia szkaplerza przynosi korzyści a nie jego
doskonały wygląd. Bardzo jesteśmy wdzięczni za Państwa
wyrozumiałość w tej sprawie.

l

„Różaniec i Szkaplerz są nierozłączne”
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Wielkie
Znaczenie
Brązowego
Szkaplerza

Jest on zapewnieniem zbawienia. “Kto w nim
(Szkaplerzu) umrze, nie zazna ognia piekielnego”.
Jest to obietnica Najświętszej Maryi dana św.
Szymonowi Stock 16 lipca 1251 roku.

Tak więc twój Szkaplerz powinien mieć ogromne
znaczenie dla ciebie. Jest to wielki dar dany nam z
Nieba, osobiście przez Najświętszą Pannę. „Noś go
z oddaniem i wytrwale”, mówi Ona do każdej duszy
„to jest Moja szata, być w niej odzianym znaczy,
że nieustannie o Mnie myślisz, a Ja z kolei, zawsze
myślę o tobie i wspomagam cię w zabezpieczeniu
twojego życia wiecznego.”
Św. Alfons mówi: „Tak jak człowiek, który jest
dumny, że inni noszą szaty na wzór jego szat, tak i
Najświętsza Maryja raduje się widząc Jej czcicieli
noszących Jej szatę – brązowy Szkaplerz, jako znak
oddania się Jej w służbę i bycia członkiem Rodziny
Matki Bożej.”

Prawdziwe Nabożeństwo do Najświętszej Maryi powinno zawierać trzy
rzeczy: Czczenie przez modlitwę, Zaufanie i Umiłowanie.
NIE WYPOWIADAJĄC SŁÓW CZCZĄCYCH MARYJĘ, JAK BARDZO JEJ UFAMY I JĄ KOCHAMY, WSZYSTKO
TO WYRAŻAMY PRZEZ PROSTE NOSZENIE BRĄZOWEGO SZKAPLERZA W KAŻDEJ CHWILI DNIA .

Pan Bóg nauczył nas odmawiania „Ojcze Nasz”
Maryja uczy nas jaką wartość ma brązowy Szkaplerz.
Kiedy używamy go w formie modlitwy Nasza
Pani przybliża nas do Najświętszego Serca jej
Boskiego Syna. Najlepiej jest trzymać Szkaplerz
w ręku podczas modlitwy do Niej. W ten sposób
modlitwa, w trakcie której trzymamy Szkaplerz
jest najdoskonalszą z modlitw. Szczególnie
w czasie pokusy potrzebne nam jest potężne
wstawiennictwo Matki Bożej. Tak więc zły
duch jest kompletnie bezradny w stosunku
do noszącego Szkaplerz, którego „ciche”
Nabożeństwo wzywa Maryję. „Jeśli zawierzysz
się Mi, nie spotka cię żadne niebezpieczeństwo,”
takie było delikatne wezwanie Najświętszej Maryi
skierowane do Bł. Alana de Laroch.

Medalik szkaplerzny

Wielu Katolików może nie wiedzieć, że życzeniem
naszego Papieża było, aby szkaplerz w postaci
medalika nie był noszony w miejsce brązowego
Szkaplerza płóciennego, bez wystarczająco poważnego
powodu. Nasza Orędowniczka jest niezadowolona
z tego kto kieruje się swoją próżnością lub boi się
otwarcie wyznać swoją Wiarę. Taka osoba ryzykuje
nieuzyskaniem spełnienia Obietnicy. Poza tym nie są
znane przypadki cudownej ochrony medalika, jakie
przypisuje się brązowemu Szkaplerzowi z płótna.

Ponieważ umiłowałeś Szkaplerz
Maryi, czcij go nieustannie

Papież Benedykt XV udzielił 500 dni odpustu
za każdym razem, kiedy pocałujemy Szkaplerz.
Macierzyństwo Maryi nie jest ograniczone do
Katolików, jest ono dostępne dla wszystkich
ludzi. Dokonało się wiele cudownych nawróceń
ludzi innej wiary, którzy zostali nakłonieni
do sprawowania kultu brązowego Szkaplerza.
„Chcąc wiedzieć czy Maryja prawdziwie się mną
interesuje, właśnie przez brązowy Szkaplerz
namacalnie mnie o tym zapewniła. Muszę chcieć
dostrzec, że załączyła Jej opiekę do brązowego
Szkaplerza: “Kto w nim umrze, nie zazna ognia
piekielnego” – Św. Cloude de la Colombiere
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Szkaplerz jest więc modlitwą

Matko Boża z Góry Karmelu,
módl się za nami
 Chciał/a bym otrzymać Szkaplerz
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu
 Proszę o przysłanie mi więcej informacji o
Szkaplerzu Najświętszej Maryi z Góry Karmelu
 Załączona jest moja pieniężna ofiara
….zł na pokrycie kosztów związanych z
rozpowszechnianiem brązowego Szkaplerza
i informacji o nim, jak również na
rozpowszechnianie Orędzia Matki Bożej
Fatimskiej

