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Latin
Origines Maristes, Doc 50
In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.
Omnia ad majorera Dei gloriam et
Mariae Genitricis Domini Jesu
honorem.
Nos infra scripti ad majorera Dei
gloriam et Mariae Genitricis Domini
Jesu concurrere satagentes, asserimus
et notum faci-mus, nos sinceram
intentionem firmamque voluntatem
habere nosmet ipsos consecrandi,
quam prius opportunum erit, piissimae
Mariistarum instituendae
Congregationi: quapropter prœsenti
actu et subscrip-tione nos omniaque
nostra in quantum possumus
irrevocabiliter dedicamus Beatae
Virginis Societati: illudque non
pueriliter, non leviter, non ex aliquo
humano fine aut spe temporalis
emolumenti, sed serio, mature,
assumpto consilio, omnibus coram
Deo perpensis, propter solam majorem
Dei gloriam et Marae Genitricis
Domini Jesu honorem:

devovemus nos omnibus poenis,
laboribus, incommodas, et, si
aliquando necessarium est, cruciatibus,
cura possimus omnia in eo qui nos
confortat Christo Jesu: cui eo ipso
fidelitatem promittitans, in gremio
Sanctissimae Matris Ecclesiae
catholicae Romaniae, ejusdem Summo
capiti Pontifici Romano totis viribus
adhaerentes, necnon Reverendissimo
Episcopo ordinario nostro, ut simus
boni ministri Christi Jesu, enutriti
verbis fidei et bonœ doctrinae quam
ipsius gratia assecuti sumus:
confidentes quod, sub amico pacis ac
religionis Christianissimi Regis nostri
regimine, brevi in lucem prodibit illa
institutio, solemniter pollicemur nos
omnia nostra impensuros esse ad
salvandas modis omnibus animas sub
augustissimo nomine Virginis Mariœ
ejusdemque auspiciis.

่ องโฟเกียร ์
คำปฏิญำณทีเมื

Omnia tamen salvo meliori
Superiorum judicio.
Laudetur sancta et immaculata Beatae
Mariae Virginis Conceptio. Amen.

ไทย และ ลาติน

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
่
่
เพือพระสิ
รริ งุ ่ โรจน์ทยิ
ี่ งใหญ่
กว่าของพระเจ ้า และ
่
เพือพระสิ
รมิ งคลของพระนางมารีย ์ พระชนนี ของ
พระเยซูเจ ้า
้
ข ้าพเจ ้าทังหลาย
ผู ้ได ้ลงนามในคาปฏิญาณนี ้ มี
่ างานร่วมกัน
ความปราถนาอย่างแรงกล ้าทีจะท
่
่
เพือพระสิ
รริ งุ ่ โรจน์ทยิ
ี่ งใหญ่
กว่าของพระเจ ้า และ
่
เพือพระสิ
รมิ งคลของพระนางมารีย ์ พระชนนี ของ
พระเยซูเจ ้า ขอยืนยันและกระทาด ้วยความจริงใจ
่ ทศ
่ งคณะมาริ
้
และมั่นใจในการทีจะอุ
ิ ตน เพือตั
สต ์
่
้
ทันทีเมือพวกข ้าพเจ ้าทังหลายเห็นว่ามีโอกาสที่
เหมาะสม
ดังนั้น ด ้วยการกระทาในขณะนี ้ และการลงนาม
้
ของข ้าพเจ ้าทุกคน ข ้าพเจ ้าทังหลายจะอุ
ทศ
ิ ตน
่
้
โดยไม่เปลียนแปลงความตังใจต่อคณะของพระ
้
นางมารีย ์พรหมจารีย ์นี ้ พวกข ้าพเจ ้ามีความตังใจ
่ ้ โดยไม่ใช่ความคิดแบบผูเ้ ยาว ์ หรือเป็ น
ทาสิงนี
การทดลอง หรือมาจากความต ้องการแบบมนุ ษย ์
่
่ ยงทางโลก แต่เป็ นความตังใจที
้
่
หรือเพือหวั
งชือเสี
แน่ วแน่ โดยได ้ร ับคาแนะนาเป็ นเวลายาวนาน และ
่ ้ต่อเฉพาะพระพักตร ์พระเจ ้า ทุกสิงที
่ ่
มอบทุกสิงไว
้
่
ข ้าพเจ ้าทังหลายได
้กระทาก็เพือพระสิ
รริ งุ ่ โรจน์ท่ี
่
่
ยิงใหญ่
กว่าของพระเจ ้า และเพือพระสิ
รมิ งคลของ
พระนางมารีย ์ พระชนนี ของพระเยซูเจ ้า
้
ข ้าพเจ ้าทังหลายของปฏิ
ญาณว่าจะมีความอดทน
ต่อความยากลาบาก การทางาน ความไม่
่
สะดวกสบาย และแม้กระทังการถู
กทรมาน เพราะ
่
ข ้าพเจ ้าทุกคนสามารถทาทุกสิงได ้ในพระองค ์ผู ้

ทรงประทานพละกาลังแก่ข ้าพเจ ้า ข ้าแต่พระ

เยซูคริสตเจ ้า ต่อหน้าพระองค ์ ข ้าพเจ ้าขอ
่ ตย ์ต่อพระแม่มารีย ์ ต่อ
สัญญาจะถือซือสั
พระศาสนจักร จะร่วมมือต่อพระ
สันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช และ
่ ้าพเจ ้าทุกคนจะได ้เป็ นผู ้
อธิการ เพือข
่ ของพระเยซูเจ ้า โดยได ้ร ับการ
ทางานทีดี
้ ้วยความเชือและค
่
่ น
หล่อเลียงด
าสอนซึงเป็
่
พระหรรษทานจากพระองค ์ทีเราได
้ร ับ และ
ด ้วยความมั่นใจว่า ภายใต ้การครองราชย ์
้
ของพระคริสตเจ ้า การก่อตังคณะมาริ
สต ์นี ้
้
จะได ้เป็ นความจริงขึนมา
้
ข ้าพเจ ้าทังหลายขอสั
ญญา ต่อพระนางมา
รีย ์และด ้วยความช่วยเหลือของพระนาง ว่า
้
่ ก
ข ้าพเจ ้าทังหลายจะอุ
ทศ
ิ เวลาและทุกสิงทุ
่ ้าพเจ ้าทังหลายมี
้
่ วยเหลือ
อย่างทีข
เพือช่
ความรอดของดวงวิญญาณทุกดวง ด ้วย
่ นไปได ้ อย่างไรก็ตาม
ทุกวิถท
ี างทีเป็
ข ้าพเจ ้าทุกคนขออยูภ
่ ายใต ้การชีน้ า ใน
การตัดสินใจต่าง ๆ ของอธิการของ
ข ้าพเจ ้า
ขอพระนางมารีย ์พรหมจารีย ์ ผูศ้ ก
ั ดิสิ์ ทธิ ์
และปฏิสนธินิรมล ทรงได ้รับการสรรเสริญ
ตลอดไป อาแมน

