
Opptagelse i SKAPULARFELLESSKAPET. 

 

 Innledning: 

Presten: Vis oss, Herre, din miskunn. 

Alle: Og gi oss din frelse. 

P: Herre, hør vår bønn. 

A: Og la vårt rop nå frem til deg 

P: Herren være med dere. 

A: Og med din ånd. 

Velsignelse av skapularet. (Alle velsignes under ett) 

 

Presten: Herre Jesus Kristus, menneskenes Frelser.  

 Velsign dette/disse skapular som din tjener/ 

 din tjenerinne/dine tjenere vil bære av kjærlighet  

 til deg og til din Mor,  

 den salige Jomfru Maria av Karmelberget.  

 Gi at han /hun/de som bærer det/dem,  

 må bli nær forbundet med din Mor, 

 at han/hun/de må få erfare hennes moderlige omsorg  

 og ved hennes bistand bli beskyttet  

 mot den onde fiendes angrep.  

 Ved din nåde, gi at han/hun/de må forbli  

 trofast til døden.  

 Du som lever og råder fra evighet til evighet.  

Svar: Amen. (Skapularet bestenkes med vievann) 

 

 

 



Skapularet overrekkes. 

Til hver enkelt sier presten: 

 Ta imot den salige Jomfru Maria 

 av Karmelbergets skapular!  

 Bær det som tegn på at du er forbundet med Maria,  

 og med henne vil følge Kristus.  

 La henne lede deg på frelsens vei  

 til den evige salighet.  

Svar: Amen.  

 

Presten sier - til alle under ett: 

 Ved å motta skapularet er du/dere blitt medlem  

 av Karmels skapularfellesskap. 

 Derved er du/dere blitt knyttet til denne ordensfamilie  

 og har del i alle dens åndelige gaver. 

 I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. 

Svar: Amen. 

P: Den allmektige Gud, himmelens og jordens Skaper,  

 velsigne deg/dere med sine åndelige gaver.  

 Han har gitt deg/dere å få del i den salige Jomfru Maria  

 av Karmelbergets skapularfellesskap.  

 Henne ber vi ydmykt og inntrengende  

 at hun skal være deg/dere nær i dødens stund,  

 ved sin forbønn beskytte deg/dere mot alt ondt, 

 og lede deg/dere frem til sin Sønn,  

 som skal gi deg/dere livets krone, det evige liv.  

 Ved Kristus, vår Herre.  

Svar: Amen. 


