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

িোাংলো এিাং লযোটিন

বপতা, পুত্র ও পববত্র আত্মার নাচম
আচমন। সক্ি য়র্ৌরব ঈশ্বচরর এবং
প্রভু েীশুর মা য়মবর’র।
আমরা বনম্নস্বসাক্ষরক্ারীর্ন, ঈশ্বচরর
য়র্ৌরব এবং প্রভু েীশুর মা মাতা
য়মবরর সম্মাচন এক্সচে ক্াজ ক্রার
আিবরক্ অবভপ্রা়ে জানাই, এবং
আমরা েৃঢ় প্রবতজ্ঞা ক্রবি, েত দ্রুত
সম্ভব মাবরস্ট’য়েরচক্ পববত্র সম্প্রো়ে
বহসাচব স্থাপন ক্রার সুচোর্ সৃষ্টে
ক্রচত পাবর।
এজনয বতচমাচন আইন এবং
আমাচের সাক্ষর দ্বারা আমরা
বনচজচেরচক্ বনচববেত ক্রিাম এবং
আমার েতটুক্ু আচি, আমরা েতটুক্ু
সক্ষম, ধনয ক্ুমারী মাবর়ো সমাচজ,
এবং আমরা বশশুসুিভ মানবষ্ক্তা
বক্ংবা য়ক্ান মানুচষ্র অবভপ্রা়ে বা
আশা য়থচক্ সম়ের্ত িাচভর আশা়ে
ন়ে; বক্ন্তু সমচ়োপচোর্ী পরামশ চ
গ্রহণ এবং ঈশ্বচরর সামচন, এক্মাত্র
ঈশ্বচরর য়র্ৌরবচক্ ও য়মবর, প্রভু
েীশুর মা সম্ভ্রম তু চি ধরব।
আমরা অেীক্ার ক্বর বনচজচের সব
েুুঃখ, েন্ত্রণা, অসুববধা, এবং, েবে
প্রচ়োজন হ়ে, ক্ে সহয ক্রব ক্ারণ
আমরা সক্িই তার জনয ক্রচত
পাবর, বেবন আমাচেরচক্ শক্তিশািী
ক্চরচিন, য়সই েীশু খ্রীের জনয: তার
ক্াচি আমরা ববশ্বস্ত থাক্ব য়েমন

আমরা তাাঁর সবচেচ়ে পববত্র মা’য়়ের
প্রবত রচ়েবি, য়রামান ক্যাথবিক্ োেচ ,
এবং তার সচবাচ্চ
চ য়নতার জনয
আমাচের সব শক্তি বেচ়ে; এিাডাও
আমাচের পরম শ্রচে়ে ববশপ,
আমাচের সক্চি; আমরা য়েন েীশু
খ্রীচের ভাি বশষ্য হচত পাবর, তার
ববশ্বাচসর শব্দ ও নীবত দ্বারা শক্তিশািী
হচত পাবর; বখ্রস্ট রাজার ববোচরর প্রবত
আমরা আত্মববশ্বাসী হই, ববশ্বাস ক্বর
তার শাবি এবং ধম অনু
চ
ক্ূি রাজচের
অধীচন, এই ববচশষ্ প্রবতষ্ঠান বেচনর
আচিা য়েখচত পাচব।
আমরা শপথ ও প্রবতজ্ঞা ক্রবি য়ে,
মাতা য়মবরর সচবােচ পববত্র নাচম এবং
তার সাহাচেয আমরা বনচজচেরচক্
উৎসর্ ক্রব
চ
এবং আমরা োই য়হাক্
না য়ক্ন তার আত্মার সংরক্ষণ ক্রব;
এই সব, এবং আমাচের উর্ধ্তনচের
চ
মতামত য়মচন েিব।
ধনয বনষ্কিংক্া য়মবরর পববত্র এবং
শুবে ধারণা প্রশংবসত য়হাক্। আচমন।

