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CZESLAW GIL OCD 

KIEDY KAROL WO]TYLA 
PRZYJ1-E SZKAPLERZ KARMELITANSKI? 

Karmelici propagowali naboienstwo szkaplerzne od pierwszych dni swego po
bytu w Wadowicach. Juina pierwszej mszysw., odprawionej 15 paidziernika 1892 r. 
w prowizorycznej kaplicy przy drodze Zatorskiej, trzy osoby przyj~ly szkaplerzI

. 

Szkaplerz staI si~ popularny rowniei wsrod mIodziezy szkolnej. W marcu 1893 r. 
przyj~lo go 25, a przed koncem roku szkolnego 70 studentow, oraz 32 uczennice 
z gimnazjum zenskieg02

• Do przyjmowania szkaplerza zach~cali katecheci. W latach 
1914-1949 do ksi~gi brackiej (pierwsza, z lat 1892-1913, zagin~la) wpisano ponad 
14 tysi~cy osob3

• O popularnosci tego nabozenstwa maryjnego swiad
czy rowniez liczny udziai wiernych w nowennie przed swi~tem Mat
ki Bozej z Gory Karmel (16 lipca) i w samej uroczystosci. W roku 1917 
w zwi,,!zku z t"! uroczystosci,,! rozdano 4 tysi,,!ce komunii4

• Chociaz w latach 
nast~pnych popularnosé szkaplerza zmalala, zwIaszcza wsrod mIodzieiy, 
mniej liczny byl rowniez udziai wiernych w nowennie szkaplerznej, w dal
szym ci,,!gu jednak koscioi "na Gorce" pozostal, jak powiedziai Ojciec Swi~ty 
16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, miejscem szczeg6lnego kultu Matki Boiej Szka

plerznej, kt6re wywieralo tak wielki wplyw na duchowoSé ziemi wadowickiep. 

Autorzy biografii Jana PawIa II najcz~sciej I,,!cz,,! przyj~cie przez niego szka
plerza z Pierwsz"! Komuni,,! Sw., ktor,,! przyj,,!125 maja 1929 r. Niezaleznie od tego, 
kiedy si~ to staIo, byIa to osobista decyzja chlopca, kt6ra wywarla gl~boki wplyw 
na rozw6j jego zycia religijnego. Uczynil to jako jedyny z klast. Prawdopodobnie 

Cz. Gil OCD, o. Rafal Kalinowski 1835-1907, Krak6w 1984, s. 270. 

2 Kronika klasztoru Karrnelit6w Bosyeh w Wadowieaeh 1892-1921, oprae. Cz. Gil OCD, Krak6w 2009, s. 44-45. 

Cz. Gil OCD, Karrnelici Bosi w Wadowieaeh, wyd. 2, Krak6w 2010, s. 158. 

4 Kronika klasztoru Karrnelit6w Bosyeh w Wadowieaeh, dz. eyt., s. 321. 

"LOsservatore Romano", wyd. poI., nr 8(1999), s. 133. 

6 Zob. R. A. Gajezak, Sereu najbliZsze. Szkiee z lat rn/odzienezyeh Karola Wojty/y-Jana Paw/a II, Krak6w 1987, 
s. 68. Autor powoluje siç na swiadeetwo Zbigniewa Silkowskiego, kolegi szkolnego Karola Wojtyly. 
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uczynil to pod wplywem informacji uslyszanej w kOSciele Karmelit6w w czasie 
nowenny szkaplerznej. Jak juz wspomnialem, zachowala si~ ksi~ga przyj~tych 
do szkaplerza z lat 1914-1949. Nie ma w niej jednak nazwiska Karola. Istniala 
praktyka, ze nazwiska przyj~tych wpisywano najpierw do podr~cznego zeszytu, 
a dopiero potem przepisywano je do urz~dowej ksi~gi. W tym przypadku w wy
niku jakiegos zaniedbania nie uczyniono tego. Fakt przyj«cia szkaplerza nie ulega 
jednak wl!tpliwosci. Poswiadczajl! go fotografie: Wojtyly junaka na obozie Legii 
Akademickiej w Ozomli kolo Przemysla (1939), kaplana w czasie wypraw tury
stycznych, papida w klinice Gemelli w Rzymie (1981) 7• Kilkakrotnie potwierdzil 
go sam Ojciec Swi~ty. Dnia 23listopada 1958 r., wkr6tce po konsekracji biskupiej, 
odwiedzil swoj~ rodzinnl! parafi~. Przed poludniem celebrowal uroczystl! msz~ 
sw. pontyfikalnl! w kOSciele parafialnym, na kt6rej wyglosil kazanie, nast~pnie 
w Domu Katolickim spotkal si« z przedstawicielami swieckich i duchowienstwa. 
Po poludniu odwiedzil miejscowy klasztor Karmelit6w Bosych, co odnotowal 
w kronice klasztornej o. Konstantyn Patecki: W godzinach popoludniowych Eksce
lencja odwiedzil nasz klasztor, poblogoslawil budujqcq silf nowq swietliclf dla Semi
narium, chwillf zatrzymal silf z ojcami wspominajqc «dawne czasy», gdy uczlfszczal 
do nas na nowennlf do NMP Szkaplerznej, nigdy [jen nie opuszczal, jak rowniei 
na pierwsze piqtki ku czci N. Serca p. f. 8. W notatce kronikarza nie ma wyrainej 
wzmianki o przyj~ciu szkaplerza przez mlodego Karola Wojtyl~, w spos6b oczy
wisty wynika to jednak z kontekstu. 

Znacznie obszerniejsze streszczenie s16w biskupa znajduje si« w Kalendarium 
zycia Karola Wojtyly: Odwiedzajqc jako biskup sufragan, tuz po konsekracji, nizsze 
seminarium karmelit6w, powiedzial: «Cieszç siç, ze moglf podzielié siç z wami moim 
nabozenstwem do N. Maryi Panny, Matki Boskiej Szkaplerznej. Szkaplerz, kt6ry przy
jqlem z rqk ojca Sylwestra9 w dniu mojej Pierwszej Komunii Swiçtej, noszç zawsze»lO. 
Trudno si« dziwié, ze po publikacji Kalendarium (1 wyd. 1983 r.) wszystkie biografie 
Jana Pawla II powtarzaly, ze przyjl!l szkaplerz z r* o. Sylwestra w dniu Pierwszej 
Komunii Swi~tejll. Tekst umieszczony w Kalendarium w calosci jest falsyfikatem. 

7 j. Moskwa, Droga Karola Wojtyly, t. I, Warszawa 2010, s. 35; t. II, Warszawa 2011, s. 194; "Karmelit6w bosych 
znam od dziecka", oprac. s. T. Praskiewicz aCD, L6di-Rzym 1988, s. 2,46,48. 

8 Por.: Kronika Idasztom w Wadowicach, rkps, t. IV, s. 799. 

9 Sylwester od sw. Elizeusza (Ignacy Gleczman, 1883-1961), w 1906 wst~pil do nowicjatu w Czernej, 1913 przyj~l 
swi~cenia kaplanskie; 1921-1924 i 1927-1930 przeor w Czernej, 1930-1933 przeor w Wadowicach, 1937-1942 
przeor w Wilnie. Zmarl w szpitalu w Krakowie. Byl konwentualnym Idasztom wadowickiego. 

lO A. Boniecki MIC, Kalendarium :iycia Karola Wojtyly, wyd. dmgie poprawione i uzupelnione, Krak6w 2000, 
s. 145-146. Tekst nadeslal o. Boguslaw Woinicki aCD jako cytat z kroniki Idasztom wadowickiego. 

Il Ostatnio: M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyly, Wadowice 2013, s. 290. 
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Trzydziescilat p6:1niej, 17lipca 1988 r., wtelegramie do uczestnik6wuroczysto

sci koronacji obrazu Matki Bozej Szkaplerznej w Czernej po raz pierwszy jako papiez 
wyznal, ze sw6j "pierwszy szkaplerz" otrzymai u karmelit6w "na G6rce" w Wado
wicach i pozostai mu wierny12. W roku nast~pnym, 15 stycznia, w czasie wizytacji 
podrzymskiej parafii w Mostacciano pw. Matki Bozej z G6ry Karmel powiedzial 
do mlodziezy: Bardzo duzo zawdziçczalem szkaplerzowi karmelita11Skiemu w latach 
mojej mlodosci13

• W ksiqzce Dar i tajemnica (1996) napisal, ze jego poboznosé ma

ryjna w latach dzieci~cych i chIopi~cych ksztaltowaia si~ pod wplywem kultu Matki 
Bozej Nieustajqcej Pomocy w kosciele parafialnym i szkaplerza karmelitanskiego, 

kt6ry przyjql majqc chyba 10 lat14. Wreszcie 16 czerwca 1999 r., w czasie ostatnich 
odwiedzin rodzinnego miasta Ojciec Swi~ty powiedzial: A szkaplerz do dzisiaj noszç, 
tak jak go przyjqlem u Karmelit6w na G6rce, majqc kilkanascie lat1s. 

Zadna z cytowanych wyzej wypowiedzi Tana PawIa II nie zawiera informacji 
o dacie przyj~cia szkaplerza. W zadnej nie Iqczyl przyj~cia szkaplerza z Pierwszq Ko
muniq. Wydaje si~ bardzo prawdopodobne, ze przyjql go w roku 1930, "majqc chyba 
lO lat': najpewniej wuroczystosé Matki Bozej z G6ry Karmel, 16lipca. To swi~to byIo 
mu bardzo bliskie przez cale zycie. Powiedziai o tym m.in. 16lipca 1988 na szczycie 
Adamello w Alpach: dziçkujç wam za zaproszenie mnie tutaj [ - -l. A zaprosiliscie mnie 
w dniu jakze bardzo dIa mnie drogim, dniu swiçta Matki Bozej Szkaplerznej, Matki 
Boiej z G6ry Karme[I6. 

12 "rOsservatore Romano'; wyd. poI., nr 7(1988), s. 29. 

13 "rOsservatore Romand', 20 I 1989. W1dadka: Visite pastorali del Vescovo di Roma. 

14 Dar i tajemnica. W pi~édziesiqtq rocznic~ moich swi~cen, Krak6w 1966, s. 28-29. 

15 "rOsservatore Romand', wyd. poI., nr 8(1999), s. 133. 

16 "rOsservatore Romano", 17 VII 1988. 
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