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WPROWADZENIE 

 

Błogosławiony Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi 
Papczyński, Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, 
uznał szerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP za 
główny cel założonego przez siebie zakonu. Błogo-
sławiony Ojciec Założyciel gorliwie zachęcał swoich du-
chowych synów do zakładania bractw Niepokalanego Po-
częcia NMP przy kościołach mariańskich. Mówią o tym 
już pierwsze ustawy zakonu z 1694 roku. Miały to być 
bractwa, których członkowie czerpiąc z duchowości ma-
riańskiej i żyjąc w świecie, dążyli do doskonałości chrześ-
cijańskiej i wspomagali zmarłych cierpiących w czyśćcu. 
Błogosławiony Stanisław łączył bowiem kult Niepoka-
lanego Poczęcia NMP z niesieniem pomocy zmarłym. 
Przejęty ideą uświęcenia człowieka jako „Mistycznej 
Świątyni Boga”, chciał nie tylko sam żyć wolny od zła i grze-
chu, ale także wspierać w dziele oczyszczenia ze skazy 
grzechu wszystkich tych, którzy cierpią w czyśćcu. 
 

Ostatni rozdział Reguły dziesięciu cnót ewangelicz-
nych NMP, na podstawie której Zakon Marianów został 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 1699 roku, zobo-
wiązywał do noszenia szkaplerza Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Szkaplerz ten marianie nosili wówczas pod białym 
habitem. Zobowiązani na mocy swego powołania do sze-
rzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej, 
pragnęli również propagować wśród wiernych noszenie 
szkaplerza i związane z nim praktyki. 
 

Czcigodny Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa 
Wyszyński zwrócił się do księży teatynów w Rzymie  
w 1733 roku z prośbą o udzielenie niezbędnego upo-
ważnienia do błogosławienia i nakładania wiernym nie-
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bieskiego szkaplerza, i takie upoważnienie otrzymał. 
Chciał bowiem uczynić noszenie niebieskiego szkaple-
rza i przypisane mu praktyki jednym z elementów po-
bożnościowych Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Od tamtej pory członkowie Bractwa są wpisywani do 
Księgi Bractwa; takie księgi istnieją przy niektórych 
mariańskich kościołach. Z czasem istniejące przy koś-
ciołach mariańskich bractwa Niepokalanego Poczęcia 
zaczęto także nazywać „bractwami szkaplerznymi”. Pierw-
szą wzmiankę w zachowanych dokumentach, mówiącą 
o erygowaniu Bractwa Niepokalanego Poczęcia, po-
siadamy z 26 czerwca 1734 roku. Dotyczy ona bractwa 
w kościele marianów w Puszczy Mariańskiej. Z czasem 
bractwa Niepokalanego Poczęcia powstawały z zasady 
przy wszystkich klasztorach mariańskich, a także in-
nych kościołach, w których marianie udzielali się dusz-
pastersko. Świadczą o tym m.in. dokumenty z 1888 ro-
ku, dotyczące dekanatu w Mariampolu na Litwie, gdzie 
znajdował się klasztor mariański. Czytamy w nich, że 
przy każdym z 15 istniejących w dekanacie kościołów 
[gdzie marianie wspierali lokalne duchowieństwo] ist-
niało Bractwo Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 

Księża teatyni wielokrotnie odnawiali marianom przy-
wilej nakładania szkaplerza. O taki przywilej zwrócił się 
również odnowiciel i reformator Zakonu Marianów, bł. 
abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz, i otrzymał go 1 grudnia 
1911 roku. Dnia 3 czerwca 1992 roku o. Donald 
Petraitis, ówczesny przełożony generalny marianów, 
uzyskał dla siebie i swoich następców wieczyste 
upoważnienie do błogosławienia i nakładania szkaplerza 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Upoważnienie to zo-
stało ponownie potwierdzone 19 marca 2005 roku, z 
możliwością subdelegacji dla kapłanów i diakonów 
mariańskich, a 16 lipca 2008 zostało ono rozszerzone, 
dając przełożonemu generalnemu prawo subdelegacji 
również dla niemarianów, z zachowaniem kan. 1169 



 7 

KPK. 
W ten sposób, zgodnie ze swoją kilkuwiekową 

tradycją, marianie zakładają Bractwo Niepokalanego 
Poczęcia NMP, którego widzialnym znakiem przyna-
leżności jest niebieski szkaplerz. Prowadzenie Bractwa 
Niepokalanego Poczęcia jest jedną z ważnych form, 
przez które Zgromadzenie szerzy cześć Niepokalanego 
Poczęcia Bożej Rodzicielki i wspiera zmarłych w czyśćcu 
cierpiących. 
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STATUT 

BRACTWA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 
1.  Natura: Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP 
Zgromadzenia Księży Marianów (dalej Bractwo) jest 
prywatnym zrzeszeniem wiernych, którzy, żyjąc w świe-
cie i uczestnicząc w duchowości, apostolacie i misji 
Zgromadzenia Księży Marianów, w szczególności szerząc 
kult Niepokalanego Poczęcia NMP i modląc się za 
zmarłych, dążą do chrześcijańskiej doskonałości na 
sposób właściwy swemu powołaniu. Członkowie Bractwa 
uczestniczą, zarówno w życiu doczesnym, jak i wiecznym, w 
dobrach duchowych Zgromadzenia. 
 
2.  Cel: 

a) Pomoc członkom Bractwa żyjącym w świecie w dą-
żeniu do chrześcijańskiej doskonałości, zgodnie z du-
chowością Zgromadzenia Księży Marianów. 

b) Szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP oraz 
pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu. 

 
3.  Erygowanie: Do erygowania sekcji Bractwa 
uprawnieni są wyżsi przełożeni Zgromadzenia Księży 
Marianów oraz przełożeni wikariatów generalnych i 
prowincjalnych. 

 
4.  W przypadku erygowania sekcji Bractwa przy parafii 
lub w innym duszpasterskim ośrodku niemariańskim 
potrzebna jest zgoda proboszcza. 
 
5.  Struktura: 

a) W ośrodkach mariańskich, przy których istnieje Brac-
two, przełożony lokalny lub rektor rezydencji mianuje 
promotora Bractwa (PB) na czas nieokreślony. 
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b) W przypadku ośrodków niemariańskich promotora 
bractwa mianuje ten, kto ma władzę erygowania 
Bractwa, na czas nieokreślony, po uprzedniej zgo-
dzie proboszcza. 

c) Dla dobra duchowego członków oraz lepszej współ-
pracy i rozwoju Bractwa przełożony prowincji, wi-
kariatu lub misji może mianować, z głosem dorad-
czym swojej rady, promotora Bractwa (prowincji, 
wiceprowincji, wikariatu generalnego czy prowin-
cjalnego) odpowiednio do struktury Zgromadzenia. 

d) Przełożony generalny, po wysłuchaniu opinii swojej 
rady, mianuje promotora generalnego Bractwa (PGB). 

e) Funkcję PGB i PB może pełnić marianin (kapłan lub 
brat zakonny) lub wierny świecki. 

 
6.  Obowiązki PB: 
a) Organizuje okresowe spotkania członków Bractwa 

oraz im przewodniczy, według ustalonego progra-
mu formacji. 

b) Informuje na bieżąco przełożonego domu zako-
nnego lub w przypadku ośrodków niemariańskich 
proboszcza o spotkaniach Bractwa oraz o podejmo-
wanych inicjatywach, jak również stara się, aby 
Bractwo było autentycznym miejscem ewangelizacji 
według duchowości Zgromadzenia Księży Maria-
nów. 

c) Prowadzi Księgę Członków Bractwa, której dane 
wysyła każdego roku do promotora generalnego 
Bractwa (PGB). 

 
7.  Obowiązki PGB: 
a) Troszczy się o rozwój Bractwa na poziomie całego 

Zgromadzenia. 
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b) Jest odpowiedzialny za program formacji członków 
Bractwa, zatwierdzony przez przełożonego general-
nego. 

c) Raz na rok składa pisemny raport przełożonemu 
generalnemu z rozwoju, formacji, prowadzonych 
akcji oraz innych działań Bractwa w zakresie całego 
Zgromadzenia Księży Marianów. 

d) Prowadzi dokładny rejestr członków Bractwa w za-
kresie międzynarodowym. 

 
8.  Warunki i sposób przyjęcia: 
a) Do Bractwa może być przyjęty każdy wierny, który 

ukończył 18. rok życia, trwa w pełnej komunii z 
Kościołem katolickim (KPK, kan. 205) i przyjmuje 
cele i Statut Bractwa za swoje. 

b) Kandydat, aby być przyjętym do Bractwa, zwraca się 
z prośbą o przyjęcie skierowaną do PB.  

c) Przyjęcie do Bractwa następuje podczas obrzędu, 
według formuły zatwierdzonej przez przełożonego 
generalnego. Obrzędowi liturgicznemu przewodni-
czy kapłan lub diakon. 

d) Podczas obrzędu przyjęcia, jako istotny znak przy-
należności do Bractwa, jest błogosławiony i nakła-
dany niebieski szkaplerz Niepokalanego Poczęcia 
NMP.1 Tenże szkaplerz, na podstawie dekretu prze-
łożonego generalnego z dnia 25 lutego 2006 roku 
(prot. n. 22/2006)2, może być błogosławiony i na-
kładany tylko przez marianina: biskupa, kapłana lub 

                                                           
1 Niebieski szkaplerz, rozpowszechniany przez Zgromadzenie Księży 
Marianów, składa się z dwóch niewielkich prostokątnych płatków 
materiału koloru niebieskiego. Na jednym z nich znajduje się wize-
runek Matki Bożej Niepokalanej. Oba płatki materiału są połączone 
tasiemką koloru czerwonego. 
2 Zob. Aneks, s. 16. 
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diakona. W przypadku biskupów, kapłanów lub 
diakonów nie należących do Zgromadzenia Księży 
Marianów, potrzebna jest dodatkowo subdelegacja 
od przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży 
Marianów (por. list przełożonego generalnego tea-
tynów z dnia 16 lipca 2008 roku)3. 

e) Osoby chore oraz ci, którzy mieszkają w znacznej 
odległości od najbliższej sekcji Bractwa, mogą zwró-
cić się listownie o przyjęcie. 

f) Przyjęcie do Bractwa powinno być poświadczone 
na forum zewnętrznym przez wpisanie do Księgi 
Bractwa odpowiednich danych i wystawienie odpo-
wiedniego dokumentu przyjęcia. Do Księgi Bractwa 
należy wpisać: imię i nazwisko wiernego, datę uro-
dzenia i chrztu, miejsce i datę przyjęcia oraz kto 
przewodniczył obrzędowi przyjęcia. 

 
9.  Obowiązki członków Bractwa: 
a) Członkowie Bractwa, jako osoby oddane Dziewicy 

Niepokalanie Poczętej, wezwani są nie tylko do oso-
bistego dążenia do świętości, zgodnie z duchowością 
Zgromadzenia Księży Marianów, ale także do sze-
rzenia czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wspo-
magania zmarłych przebywających w czyśćcu. 

b) Członkowie Bractwa, przyjąwszy szkaplerz, będą go 
zawsze i z pobożnością nosić jako widzialny znak 
czci do Niepokalanego Poczęcia NMP oraz element 
wyróżniający ich jako osoby szczególnie poświęcone 
Niepokalanej Dziewicy. Szkaplerz można zastąpić 
medalikiem4, który z jednej strony ma wizerunek 
Najświętszego Serca Jezusa, a z drugiej Maryi Nie-
pokalanie Poczętej. Zarówno medalik, jak i szkaplerz 

                                                           
3 Zob. Aneks, s. 19. 
4 Zob. Aneks, s. 22. 
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mogą być później zmieniane według własnego uzna-
nia. Nie jest konieczne błogosławienie każdego no-
wego szkaplerza. 

c) Przynależność do Bractwa zobowiązuje do naślado-
wania Maryi w Jej cnotach, a przede wszystkim do 
życia w stanie łaski uświęcającej i szerzenia w ten 
sposób kultu Niepokalanego Poczęcia NMP, do sta-
łego poświęcania pewnego czasu na spotkanie z Bo-
giem na modlitwie, do częstego uczestnictwa w Eucha-
rystii oraz odmawiania różańca. Członkowie Bractwa 
mają codziennie odmówić i ofiarować za zmarłych 
Koronkę dziesięciu cnót NMP lub Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego oraz modlitwę Salve Regina, a także 
ofiarować w ich intencji uczynki miłosierdzia, swoje 
cierpienia i trudy życia. 

d) Członkowie Bractwa, jako wierni zaangażowani w ży-
cie Kościoła, uczestniczą w życiu wspólnoty para-
fialnej i na różny sposób wspomagają kapłanów, zwła-
szcza w swojej parafii w dziele ewangelizacji. 

e) Członkowie Bractwa powinni uczestniczyć w okre-
sowych spotkaniach odbywających się pod przewod-
nictwem PB, podczas których będą ożywiać poczucie 
więzi wspólnotowej, poznawać duchowość Zgroma-
dzenia Księży Marianów i uwrażliwiać się na potrze-
by braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komu-
nii z Maryją. 

 
10.  Dobra duchowe: 
a) Członkowie Bractwa mają udział we wszystkich do-

brach duchowych Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia NMP: 

– korzystają z owoców codziennie odprawianych 
Mszy św. przez kapłanów mariańskich oraz Mszy 
św. w intencji żywych i zmarłych współpracowni-
ków Zgromadzenia Księży Marianów; 
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– mają prawo włączyć swoich bliskich zmarłych do 
Mszy św. odprawianych przez Zgromadzenie 
przez cały listopad oraz do nieszporów żałobnych 
śpiewanych w oktawie Dnia Zadusznego; 

–  korzystają z owoców modlitw odmawianych co-
dziennie przez członków Zgromadzenia; 

– korzystają z nadprzyrodzonych owoców płyną-
cych z zasług, dobrych uczynków i odpustów zdo-
bywanych przez członków Zgromadzenia. 

 
b) Członkowie Bractwa, z racji otrzymania i noszenia 

szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP, na pod-
stawie reskryptu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 2 
lutego 1968 roku (prot. n. 272/68/R) oraz na mocy 
reskryptu z dnia 30 marca 2012 roku (prot. n. 
1280/11/I), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komu-
nia św., modlitwa w intencjach papieskich) w dniu 
wstąpienia do Bractwa i otrzymania szkaplerza 
oraz w następujące uroczystości, święta i wspom-
nienia: 
– Zmartwychwstania Pańskiego; 
– Wniebowstąpienia Pańskiego; 
– Narodzenia Pańskiego(25 grudnia); 
– Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia); 
– Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia); 
– w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego); 
– z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Stanisława 

Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży 
Marianów (18 maja); 

– oraz z okazji liturgicznego wspomnienia św. Kaje-
tana z Thieny (7 sierpnia). 

 
c) Głównymi uroczystościami Bractwa są: Niepokalane 

Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) oraz 
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wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 
listopada). Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny członkowie Bractwa będą 
przeżywać z głębokimi uczuciami miłości i wdzięcz-
ności Bogu i Maryi, odnawiając w tym dniu swoje 
pobożne zaangażowanie w służbę i wierność Chrystu-
sowi i Kościołowi oraz zawierzając Matczynemu 
Sercu Niepokalanej Dziewicy całą Rodzinę Mari-
ańską. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zma-
rłych polecać będą Bogu, przez swoje modlitwy, 
ofiary i uzyskane odpusty, dusze wiernych zmarłych 
przebywających w czyśćcu. 

 
11.  O Statucie: 
a) Zachowanie niniejszego Statutu nie obowiązuje pod 

grzechem, tym niemniej nie będzie bez winy ten, kto 
by przeciw niemu wykraczał w materii przykazań 
Bożych i kościelnych. 

b) Statuty niniejsze, zatwierdzone poprzednio dnia 30 
stycznia 2010 r., zostały ponownie przejrzane i uzu-
pełnione na sesji Rady Generalnej w dniu 11 lutego 
2012 r. i obowiązują aż do odwołania. 

c) Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowa-
dzone przez przełożonego generalnego za zgodą jego 
rady. 

 
 
Dano w Rzymie, dnia 11 lutego 2013 roku 
 
 
 

 
 

 

 

KS. ZBIGNIEW PIŁAT MIC 

sekretarz generalny 

KS. ANDRZEJ PAKUŁA MIC 

przełożony generalny 
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Prot. n. 22/2006                 Rzym, 25 lutego 2006 roku 

 

 
DO WSZYSTKICH KAPŁANÓW I DIAKONÓW 

ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW 
 

 
DEKRET 

 

Upoważnienie do nakładania szkaplerza  

Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 

Mając na uwadze troskę o wzrost kultu Niepokalanego 

Poczęcia świętej Bożej Rodzicielki oraz wychodząc naprzeciw 

prośbom wielu współbraci jak i pragnieniom osób świeckich, 

na mocy pisma Przełożonego Generalnego Kleryków 

Regularnych Teatynów z dnia 19 marca 2005 roku, 

skierowanego do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia 

Księży Marianów, niniejszym dekretem upoważniam 

wszystkich kapłanów oraz diakonów Zgromadzenia Księży 

Marianów do nakładania wiernym szkaplerza Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z kan. 1169-1171 

KPK oraz według Rytuału Mariańskiego. 

 

Immaculata Virginis Mariæ Conceptio 

 sit nobis salus et protectio. 
 
 
     

 

ZBIGNIEW PIŁAT MIC 

sekretarz generalny 

JAN M. ROKOSZ MIC 

przełożony generalny 
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Kopie dekretu otrzymują:  
przełożeni prowincji oraz wikariatów 
 

IL PREPOSITO GENERALE DEI CHIERICI REGOLARI 
D. VALENTINUS ARTEAGA ET SÁNCHEZ-GUIJALDO, C. R. 

 

 

Dilectis Nobis in Christo 
Eiusque Sine Labe Originali Conceptæ Matris Mariæ: 

D. P. Jan M. Rokosz, M.I.C., Superiori Generali 
Congregationis Clericorum Marianorum ab Immaculatæ 

Conceptionis B.mæ V. Mariæ 
necnon D. Fr. Andreæ R. Mączyński, M.I.C., Promotori 

Generali Associationis Cooperatorum Marianorum  
Salutem 

 

 

Laudetur sanctissimum Sacramentum, et benedicta sit ab 

omnibus Beatæ Mariæ Virginis Immaculata Conceptio 

 

Ad vestras nuper porrectas preces læto animo inclinati, ex 
apostolica nobis concessa potestate, per has manu nostra atque 

Secretarii generalis subscriptas litteras signoque nostræ 
Congregationis munitas, Vobis vestrisque legitimis 

Successoribus in perpetuum libenter concedimus facultatem, 
aliis vestri Instituti sodalibus etiam subdelegandam, 

benedicendi, ad normam can. 1169–1171, scapularia parva 
cærulei coloris illaque Christifidelibus, pio devotionis erga 
Mysterium Conceptionis B. M. V. Immaculatæ affectu ea 

gestare cupientibus, ita imponendi ut spiritualibus gratiis et 
indulgentiis et participatione bonorum omnium spiritualium, 
quæ in nostro Clericorum Regularium Theatinorum religioso 

instituto ex gratia Dei fiunt vel eidem per Sedis Apostolicæ 



 18 

privilegium concessa aut in posterum concessura, rite frui 
possint in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

 
 
 

Dabam Romæ, apud nostras Sancti Andreæ Apostoli "de Valle" 
ædes, die MX mensis Martii anni MMV, Sancti Iosephi 

Deiparæ Virginis Mariæ castissimi sponsi memoriæ 
solemniter dicato. 

 

 
VALENTIN ARTEAGA Y  SANCHEZ-GUIJALDO, C. R. 

Præpositus Generalis 

 

 

GAIETA ROSSELLI CLIVILLERS, C.R. 

a Secretis 
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CURIA GENERALIZIA 
DEI CHIERICI REGOLARI TEATINI 

 
IL PREPOSITO GENERALE 

 

 

 

 

Roma, 16 luglio 2008 

Memoria facoltativa della B.V.M. del Carmelo 

249° giorno dell’ Anno Santo Avelliniano 

 

 

 

Rev. P. Jan M. Rokosz, M.I.C. 

Superiore Generale della Congregazione dei 

Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della B.V.M. 

Via Corsica, 1 – 00198 ROMA. 

 

 

Venerato e reverendissimo padre in Cristo e Maria "sine labe 

oríginali concepta", 

 

Ho ricevuto la vostra carissima lettera del 2 luglio 2008 (Prot. 

N. 194/200), la quale mi onoro di rispondere con una piena e 

totale elargizione della facoltà, dum opus sit, se veramente ce 

ne fosse bisogno, "di benedire, secondo le norme dei cann. 

1169-1171 del CIC, lo scapolare celeste ai fedeli richiedentilo, 

con il diritto di subdelega non solo al membri della nostra 

Congregazione... ma anche agli altri sacerdoti, sia religiosi che 

secolari,  per poter soddisfare le rechieste dei fedeli dalle diver-

se parti del mondo." 
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Ritengo, da quanto mi è stato detto dal nostro Procuratore 

presso la Santa Sede, che la nuova normativa della Chiesa di-

fatti concede la benedízíone ed imposizione semplice degli sca-

polari, ed altri oggetti sacri, ai Ministri Sacri di cui parla il can. 

1169: Vescovi, Presbiteri ed eventualmente Diaconi. 

 

Invece quando lo scapolare è visto come elemento dì ammís-

síone ad una confraternità aggregata ad un Istìtuto religioso, 

allora l'imposizione dello scapolare deve farsi da un suo 

membro o da un Ministro a ciò debitamente delegato dalla 

competente Autorità dello stesso Istituto. 

 

Quanto all'ingresso in una confraternità, per mezzo del quale 

uno diviene spiritualmente partecípe di un Istìtuto religioso, si 

tengano presenti le norme particolari stabilite dai singoli Isti-

tuti e siano integralmente observate. (CEI, BENEDIZIONALE, 

1992, p. 717) 

 

A questo punto, carissimo Padre, solo rimane trarne le cones-

guenze. Voi avete, a norma del can. 303, la CONFRATERNI-

TÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, i cui membri – 

uomini e donne – conducono una vita apostolica e tendono 

alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma 

del vostro Istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'Istituto 

stesso. Negli statuti della Confraternità ci può essere I'obbligo 

di portare lo scapolare azzurro. Voi stabilirete la maniera di 

procederea lla benedizione ed imposizione del suddetto scapo-

lare. 
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Sia dunque noto a tutti coloro che leggeranno questa lettera, 

che, se ce bisogno e nella misura in cui ce ne fosse, il sotto-

scritto P. Valentìn Arteaga y Sànchez Guijaldo, concede in per-

petuum ai Superiori Generali della Congregazione dei Chierici 

Mariani dell'Immacolata Concezione della B.V.M., la facoltà di 

benedire ed imporre l'abitino azzurro dell'Immacolata, e di 

sottodelegarla tanto a Ministri del proprio Istituto religioso, 

come a Ministri, siano essi Chierici secolari oppure regolari. In 

nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.  

 

Dato in Roma, quest'oggi 16 luglio 2008, Memoria della 

Madonna del Monte Carmelo e 249° Giornata dell'Anno Santo 

Avelliniano. 

 

Resta da Vostra Reverendissima Paternità, dev.mo in Cristo e 

Maria Immacolata. 
 

 

P. VALENTÍN ARTEAGA, C.R. 

Preposito Generale
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S. CONGREGATIO S. OFFICII 
(SECTIO DE INDULGENTIIS) 

 
DE METALLICO NUMISMATE PRO LIBITU FIDELIUM 

SACRIS SCAPULARIBUS EX PANNO SUFFICIENDO. 

 

DECRETUM 

Cum sacra, quæ vocant, scapularia ad fidelium devo-

tionem fovendam sanctiorisque vitæ proposita in eis exci-

tanda maxime conferre compertum sit, ut pius eis nomen 

dandi mos in dies magis invalescat, SSmus D. N. D. Pius 

divina providentia PP. X, etsi vehementer exoptet ut 

eadem, quo hucusque modo consueverunt, fideles deferre 

prosequantur, plurium tamen ad Se delatis votis ex animo 

obsecundans, præhabito Emorum Patrum Cardinalium 

Inquisitorum Generalium suffragio, in Audientia R. P. D. 

Adsessori huius Supremæ Sacræ Congregationis Sancti 

Officii, die 16 Decembris anni currentis, impertita, be-

nigne decernere dignatus est: 

Omnibus fidelibus, tam uni quam pluribus veri no-

minis atque a Sancta Sede probatis scapularibus (exceptis 

quæ Tertiorum Ordinum sunt propria), per regularem, ut 

aiunt, impositionem iam adscriptis aut in posterum adscri-

bendis, licere posthac pro ipsis, sive uno sive pluribus, sca-

pularibus ex panno, unicum numisma ex metallo seu ad 

collum seu aliter, decenter tamen super propriam perso-

nam, deferre, quo, servatis propriis cuiusque eorum legi-

bus, favores omnes spirituales (sabbatino, quod dicunt, 

scapularis B.M.V. de Monte Carmelo privilegio non excep-
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to) omnesque indulgentias singulis adnexas participare ac 

lucrari possint ac valeant; 

Huius numismatis partem rectam, SSmi D. N. I. C. 

suum sacratissimum Cor ostendentis, aversam, Bmæ 

Virginis Mariæ effigiem referre debere; 

Idem benedictum esse oportere tot distinctis bene-

dictionibus quot sunt scapularia regulariter imposita, queis, 

pro libitu petentium, suffici velit; 

Singulas has, demum, benedictiones impertiri posse 

unico crucis signo, vel in ipso adscriptionis actu, statim post 

absolutam regularem scapularis impositionem, vel etiam 

serius, pro petentium opportunitate, non interest an servato 

vel non diversarum adscriptionum ordine, nec quanto post 

temporis ab ipsis, a quovis Sacerdote, etiam ab adscribente 

distincto, qui respectiva scapularia benedicendi sive ordinaria sive 

delegata facultate polleat, firmis ceteroquin primitivæ facultatis 

limitibus, clausulis et conditionibus. 

Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione 

dignis, non obstantibus. 

 

Datum Romæ, ex Ædibus S. Officii, die 16 Decembris 1910. 

 

 

L. � S. 

 
ALOISIUS GIAMBENE 

Substitutus pro Indulgentiis 
 
 
 
 
 
 


