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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 facimus, nos sinceram 
intentionem firmamque voluntatem 
habere nosmet ipsos consecrandi, 
quam prius opportunum erit, piissimae 
Mariistarum instituendae 
Congregationi: quapropter prœsenti 
actu et subscriptione 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. 
 
Omnia tamen salvo meliori 
Superiorum judicio.  
 
Laudetur sancta et immaculata  Beatae 
Mariae Virginis Conceptio. Amen. 

Thai - Latin 



ทรงประทานพละก าลงัแกข่า้พเจา้ ขา้แตพ่ระ

เยซคูรสิตเจา้ ตอ่หนา้พระองค ์ขา้พเจา้ขอ

สญัญาจะถอืซ ือ่สตัยต์อ่พระแม่มารยี ์ตอ่

พระศาสนจกัร จะรว่มมอืตอ่พระ

สนัตะปาปา บรรดาพระสงัฆราช และ

อธกิาร เพือ่ขา้พเจา้ทุกคนจะไดเ้ป็นผู ้

ท างานทีด่ขีองพระเยซเูจา้ โดยไดร้บัการ

หลอ่เลีย้งดว้ยความเชือ่และค าสอนซึง่เป็น

พระหรรษทานจากพระองคท์ีเ่ราไดร้บั และ

ดว้ยความมั่นใจวา่ ภายใตก้ารครองราชย ์

ของพระครสิตเจา้ การกอ่ตัง้คณะมารสิตนี์้

จะไดเ้ป็นความจรงิขึน้มา  

 

ขา้พเจา้ทัง้หลายขอสญัญา ตอ่พระนางมา

รยีแ์ละดว้ยความชว่ยเหลอืของพระนาง วา่

ขา้พเจา้ทัง้หลายจะอทุศิเวลาและทุกสิง่ทุก

อยา่งทีข่า้พเจา้ทัง้หลายม ีเพือ่ชว่ยเหลอื

ความรอดของดวงวญิญาณทุกดวง ดว้ย

ทุกวถิทีางทีเ่ป็นไปได ้อยา่งไรก็ตาม

ขา้พเจา้ทุกคนขออยูภ่ายใตก้ารชีน้ า ใน

การตดัสนิใจตา่ง ๆ ของอธกิารของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอพระนางมารยีพ์รหมจารยี ์ผูศ้กัดิส์ทิธิ ์

และปฏสินธนิิรมล ทรงไดร้บัการสรรเสรญิ

ตลอดไป อาแมน 
  

เดชะพระนาม พระบดิา และพระบุตร และพระจติ 

เพือ่พระสริริุง่โรจนท์ีย่ิง่ใหญก่วา่ของพระเจา้ และ

เพือ่พระสริมิงคลของพระนางมารยี ์พระชนนีของ

พระเยซเูจา้ 

 

ขา้พเจา้ทัง้หลาย ผูไ้ดล้งนามในค าปฏญิาณนี ้มี

ความปราถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะท างานรว่มกนั

เพือ่พระสริริุง่โรจนท์ีย่ิง่ใหญก่วา่ของพระเจา้ และ

เพือ่พระสริมิงคลของพระนางมารยี ์พระชนนีของ

พระเยซเูจา้ ขอยนืยนัและกระท าดว้ยความจรงิใจ

และมั่นใจในการทีจ่ะอทุศิตน เพือ่ตัง้คณะมารสิต ์

ทนัทเีมือ่พวกขา้พเจา้ทัง้หลายเห็นวา่มโีอกาสที่

เหมาะสม 

 

ดงัน้ัน ดว้ยการกระท าในขณะนี ้และการลงนาม

ของขา้พเจา้ทกุคน ขา้พเจา้ทัง้หลายจะอทุศิตน

โดยไม่เปลีย่นแปลงความตัง้ใจตอ่คณะของพระ

นางมารยีพ์รหมจารยีนี์ ้พวกขา้พเจา้มคีวามตัง้ใจ

ท าสิง่นี ้โดยไม่ใชค่วามคดิแบบผูเ้ยาว ์หรอืเป็น

การทดลอง หรอืมาจากความตอ้งการแบบมนุษย ์

หรอืเพือ่หวงัช ือ่เสยีงทางโลก แตเ่ป็นความตัง้ใจที่

แน่วแน่ โดยไดร้บัค าแนะน าเป็นเวลายาวนาน และ

มอบทกุสิง่ไวต้อ่เฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ ทกุสิง่ที่

ขา้พเจา้ทัง้หลายไดก้ระท าก็เพือ่พระสริริุง่โรจนท์ี่

ยิง่ใหญก่วา่ของพระเจา้ และเพือ่พระสริมิงคลของ

พระนางมารยี ์พระชนนีของพระเยซเูจา้ 

 

ขา้พเจา้ทัง้หลายของปฏญิาณวา่จะมคีวามอดทน

ตอ่ความยากล าบาก การท างาน ความไม่

สะดวกสบาย และแมก้ระทัง่การถกูทรมาน เพราะ

ขา้พเจา้ทกุคนสามารถท าทกุสิง่ไดใ้นพระองคผ์ู ้


