Regu∏a
dziesi´ciu cnót ewangelicznych
NajÊwi´tszej Maryi Panny

Regu∏a dziesi´ciu upodobaƒ,
czyli dziesi´ciu cnót
B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi
albo

Regu∏a naÊladowania
dziesi´ciu cnót ewangelicznych
NajÊwi´tszej Maryi Panny

S∏owo wst´pne
prze∏o˝onego generalnego
Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów
Kiedy o. Stanis∏aw od Jezusa i Maryi Papczyƒski (1631-1701) zabiega∏ o zatwierdzenie przez Stolic´ Apostolskà Zakonu
Marianów, obowiàzywa∏a zasada, ˝e ka˝dy
nowy zakon musi przyjàç któràÊ z istniejàcych ju˝ regu∏. Specyficzne zaÊ dla
danego zakonu przepisy mia∏y si´ zawieraç w
konstytucjach lub w tzw. normach, w tym
przypadku w napisanej przez Za∏o˝yciela
Norma vitæ (Regule ˝ycia).
TrudnoÊç tkwi∏a w tym, ˝e on sam by∏ przekonany, i˝ Norma vitæ powsta∏a z natchnienia
Ducha Âwi´tego i najlepiej oddaje zamys∏
Boga wobec zakonu, który pragnà∏ za∏o˝yç.
Jednak wys∏annik o. Papczyƒskiego zmuszony
w Rzymie do wyboru którejÊ spoÊród istniejàcych ju˝ regu∏, wybra∏ Regu∏´ dziesi´ciu cnót
NMP (1699).
Nic wi´c dziwnego, ˝e skoro Ojciec Za∏o˝yciel dowiedzia∏ si´, ˝e napisana przez niego
Norma vitæ nie zosta∏a dla zakonu zaaprobowana, dozna∏ zawodu, ale kiedy zapozna∏ si´
bli˝ej z Regu∏à dziesi´ciu cnót NMP, zaakceptowa∏
5

jà i jako dzi´kczynienie za papieskie zatwierdzenie zakonu zaÊpiewa∏ Te Deum.
W par´ miesi´cy poêniej z∏o˝y∏ na t´ regu∏´
uroczyste Êluby, a wkrótce potem przyjà∏ na
nià Êluby od cz∏onków swego zakonu (1701).
Od tej pory, a˝ do 1910 roku, Regu∏a dziesi´ciu
cnót stanowi∏a regu∏´ Zgromadzenia Marianów.
Przewodnià ideà Regu∏y jest naÊladowanie
Matki Bo˝ej w Jej cnotach: czystoÊci, roztropnoÊci, pokorze, wierze, pobo˝noÊci, pos∏uszeƒstwie, ubóstwie, cierpliwoÊci, mi∏oÊci i boleÊci, czyli wspó∏czuciu z Chrystusem w Jego
m´ce.
Dzisiaj Regu∏a ta jest nie tylko historycznym dokumentem pewnej duchowoÊci. Jej
zwi´z∏a treÊç w swej istotnej warstwie pozostaje nadal aktualna. Aktualna jest i b´dzie
idea naÊladowania Maryi, aktualne cnoty, nawet je˝eli na ich temat mo˝na dziÊ powiedzieç
wi´cej i nieco inaczej, a nade wszystko aktualny jest ewangeliczny radykalizm. Co wi´cej, beatyfikacja Za∏o˝yciela Zgromadzenia
Marianów w 2007 roku i spowodowany przez
nià powrót do êróde∏ duchowoÊci mariaƒskiej
sprawi∏y, ˝e Regu∏a dziesi´ciu cnót zaczyna coraz
bardziej inspirowaç marianów, a tak˝e wielu
wiernych Êwieckich; staje si´ ona drogà mi∏oÊci
Boga i bliêniego.
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Regu∏a dziesi´ciu cnót by∏a dla polskiej religijnoÊci czymÊ nowym i wa˝nym. Ujmowa∏a bowiem maryjnà pobo˝noÊç w nowy sposób: nie
by∏o to ju˝ tylko wzywanie Maryi, wyra˝anie
tkliwych wobec Niej uczuç, ale ukazanie Jej
jako wzoru do naÊladowania, konkretnie, na
podstawie relacji biblijnych, w prawdzie Jej
˝ycia. Regu∏a ukazuje Jà jako T´, która podà˝a
na czele wszystkich idàcych za Chrystusem,
która prowadzi Lud Bo˝y owà drogà. Jest wi´c
to maryjnoÊç dojrza∏a, g∏´boko chrystocentryczna i eklezjologiczna.
Dlatego te˝ z radoÊcià nale˝y powitaç
w Polsce, w Sanktuarium Matki Bo˝ej w Licheniu, wspólnot´ Sióstr Anuncjatek, która
˝yjàc Regu∏à dziesi´ciu cnót NMP, ubogaci KoÊció∏
w Polsce oryginalnà duchowoÊcià maryjnà.
Nawet jeÊli dziÊ niektóre sformu∏owania
Regu∏y brzmià nieco anachronicznie, to przecie˝ tekst ten nie jest pozbawiony ˝ycia. Prezentujàc w 1930 r. nowe Konstytucje Zgromadzenia, ówczesny genera∏ marianów, o. Franciszek Buczys, s∏usznie o niej napisa∏:
„Chocia˝ teraz nie ma ona mocy prawnej, to
niemniej powinna byç przemi∏ym pokarmem
duchowym naszej wspólnoty, i˝by dziesi´ç
tych cnót umi∏owanych przez NajÊwi´tszà
Pann´ w nas wykszta∏ci∏a”.
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˚yczenie mego Czcigodnego Poprzednika
przekazuj´ wszystkim, którzy nad tekstem
Regu∏y si´ pochylà.
Jan M. Rokosz MIC
prze∏o˝ony generalny
Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów

Rzym – Warszawa, 29 sierpnia 2009 roku,
w 100. rocznic´ odnowy i reformy
Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów.
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Przedmowa
O dusze najmilsze, szczególnie oddane czci
Bogarodzicy! Wypada, abyÊcie szczególnie i przede wszystkim samà Dziewic´ ustawicznie mia∏y
przed swymi oczyma, ku Niej kierujàc wasze
myÊli i spojrzenia, jak M´drcy [kierowali je] ku
gwieêdzie [por. Mt 2,1-2.9-10]. Niech Dziewica
b´dzie waszym wzorem, niech b´dzie Wyrocznià,
niech b´dzie Regu∏à. I nie starajcie si´ o nic wi´cej, jak tylko abyÊcie naÊladujàc Dziewic´,
doskonale podobali si´ Oblubieƒcowi Dusz waszych. Ta bowiem niech b´dzie wasza roztropnoÊç, rada, powo∏anie, religijnoÊç i cel, abyÊcie
zawsze szczerze Bogu s∏u˝yli. Jednak˝e, poniewa˝
sposób naÊladowania Dziewicy i podobania si´ na
Jej wzór Bogu, który jest okreÊlony w waszej
Regule, zosta∏ w ca∏oÊci zaczerpni´ty z Ewangelii,
przeto konieczne jest, abyÊcie wiedzieli, o czym –
wed∏ug Ewangelii – Dziewica myÊla∏a, co mówi∏a
lub czyni∏a. Tymi trzema sposobami jest wam
ukazana w Ewangelii Dziewica jako Ta, która
mo˝e jaÊnieç w was i która mo˝e byç naÊladowana, i jeÊli nià b´dziecie jaÊnieç, posiàdziecie
˝ycie wieczne. Wiedzcie zatem, ˝e chocia˝
Dziewica Maryja pe∏na by∏a wszelkich ∏ask i cnót,
to jednak Duch Âwi´ty zechcia∏ i sprawi∏, ˝e tylko
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dziesi´ç ich jest wspomnianych przez Ewangelistów. Te dziesi´ç cnót, które – wed∏ug Êwiadectwa Ewangelii – Dziewica posiada∏a, wy tak˝e
powinniÊcie posiadaç, jak równie˝ to wszystko,
o czym – jak czytamy – dzi´ki nim Dziewica
myÊla∏a, co mówi∏a albo czyni∏a, powinniÊcie
myÊleç, mówiç i czyniç, i tak wed∏ug ka˝dej z tych
cnót trojakim sposobem powinniÊcie naÊladowaç
Dziewic´ sercem, ustami i czynem, na czym ca∏kowicie
opiera si´ i polega ca∏a doskona∏oÊç i prawdziwe
wype∏nienie waszej Regu∏y.
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Rozdzia∏ I
Cnota czystoÊci
Maryi Dziewicy spoÊród Jej cnót wspomniana jest
w Ewangelii na pierwszym miejscu; którà to cnot´
powinniÊcie posiadaç i wed∏ug niej Dziewic´ w trojaki
sposób naÊladowaç.
Nie mo˝emy szczegó∏owo wyliczaç wszystkich cnót Dziewicy, lecz b´dziemy wspominaç
tylko te, które w Ewangelii sà wyraênie wspominane. Tam czytamy przede wszystkim, ˝e
wspomniana jest cnota dziewiczoÊci [czystoÊci], aby dusze Bogu poÊwi´cone wiedzia∏y, ˝e
przede wszystkim do tego powinny dà˝yç
i u˝yç ca∏ej zdolnoÊci myÊlenia, aby na wzór
Dziewicy, jako prawdziwe oblubienice, podoba∏y si´ Chrystusowi w czystoÊci i myÊla∏y
o tym, mówi∏y i czyni∏y to, o czym Dziewica
z powodu swej czystoÊci myÊla∏a, co mówi∏a
i czyni∏a, jak o tym czytamy w Ewangelii.
Z Ewangelii zaÊ jest wiadome, ˝e Dziewica
z powodu swej dziewiczej czystoÊci, aby Bogu
jak najdoskonalej si´ podobaç, przede wszystkim Êlubowa∏a dziewictwo, a ponadto w tej˝e
Ewangelii czytamy, ˝e poÊlubi∏a Êw. Józefa
[por. ¸k 1,27] i w koƒcu spyta∏a Gabriela, mówiàc: „Jak˝e si´ to stanie, skoro nie znam
m´˝a”[¸k 1,34].
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Tak wi´c osoby nale˝àce do tego Zakonu,
wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy, aby
si´ Chrystusowi Oblubieƒcowi podobaç, niech
Êlubujà wieczystà czystoÊç i niech przyjmà
prawdziwego Józefa, to znaczy Jezusa, za swego
Oblubieƒca. Niech nie szukajà ˝adnych
pró˝noÊci i niech nie mówià ani nie s∏uchajà
˝adnych s∏ów pró˝nej mi∏oÊci, lecz starajà si´
˝yç w za˝y∏oÊci tylko z Jezusem, swym Oblubieƒcem. O, jak s∏odko i radoÊnie b´dzie umiera∏a ta osoba, która w swym ˝yciu oprócz Jezusa
nie mia∏a innego Ukochanego!
˚eby zaÊ posiadaç t´ cnot´, niech unikajà
pró˝nowania, pijaƒstwa, podejrzanych towarzystw, zdobienia twarzy i cia∏a, i g∏oÊnego
Êpiewu dla przypodobania si´ ludziom, ale
niech si´ starajà, i to usilnie, podobaç si´ tylko
Chrystusowi, który ca∏y jest upragniony, godny
mi∏oÊci i pi´kniejszy od wszystkich. O, jak
wielu pró˝nowanie i pijaƒstwo doprowadzi∏y do
zguby! Jak wielu Êwiatowe towarzystwo,
poufa∏oÊci, listy i podarunki doprowadzi∏y do
pot´pienia! Jak wiele sumieƒ malowana twarz
i Êpiewanie doprowadzi∏y do z∏ego.
Szcz´Êliwa ta dusza, która sercem, ustami
i czynem powiedzieç mo˝e: Jezus, Mi∏oÊç moja!
Jezus, Oblubieniec mój! Jezus, Bóg mój i wszystko!
O, jak okaza∏e i rozleg∏e królestwo otrzyma
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w przysz∏ym ˝yciu dusza, która na tym Êwiecie
zamkn´∏a si´ dla Chrystusa w klasztorze,
zw∏aszcza jeÊli zachowa∏a nie tylko klauzur´
jako miejsce, ale tak˝e klauzur´ w∏aÊciwà dla
serca, to znaczy nie pozwalajàc niczemu
pró˝nemu wejÊç przez okna zmys∏ów i przez
uczucie, sercem nie wychodzàc na zewnàtrz,
lecz w tych klauzurach jedynie Pana Jezusa
ca∏ym sercem i uczuciem kochajàc i jedynie
w Nim szukajàc zadowolenia i pociechy.
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Rozdzia∏ II
Cnota roztropnoÊci
Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na drugim
miejscu; którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug
niej Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica by∏a zawsze najroztropniejsza
i z powodu swej roztropnoÊci, by podobaç si´
Chrystusowi, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a,
nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Bo „myÊla∏a,
jakie by to by∏o pozdrowienie” Gabriela [¸k
1,29], i „zachowywa∏a wszystkie te s∏owa, rozwa˝ajàc je w sercu swoim”[¸k 2,19; por. ¸k
2,51], a co wi´cej, uciek∏a do Egiptu [por. Mt
2,13-14], aby ocaliç Syna, i nie wróci∏a stamtàd
wczeÊniej ni˝ po Êmierci Heroda [por. Mt 2,1921]; w koƒcu omin´∏a miejscowoÊç, gdzie
przebywa∏ Archelaus [por. Mt 2,22].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy dusze poÊwi´cone Bogu, aby podobaç si´ Chrystusowi i Dziewicy, nie powinny mówiç lekkomyÊlnie, lecz powinny byç nieskore do mówienia i powinny uprzednio przemyÊleç w sercu to, co ma
byç powiedziane, zanim to ustami wypowiedzà.
Niech wi´c wystrzegajà si´ s∏ów niepotrzebnych
i wszelkiego k∏amstwa, albowiem Bóg zatraci
„wszystkich, którzy mówià k∏amstwo” [Ps 5,7].
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A poniewa˝ najdoskonalsza màdroÊç polega na
tym, ˝e ktoÊ wie, jak podobaç si´ Bogu i jak
strzec si´ wszelkiego grzechu, którym Bóg jest
obra˝ony, powinny stale rozwa˝aç w swoim sercu, jak przez nie przestrzegana jest Regu∏a NajÊwi´tszej Maryi Panny i czy ich ˝ycie jest wobec
Jezusa czyste i mi∏e. Najbardziej zaÊ powinny
strzec si´ Heroda i Archelausa; nie jest bowiem
pozbawione tajemnej nauki, ˝e – jak to czytamy
– Dziewica uciek∏a przed tymi dwoma królami,
poniewa˝ Herod oznacza wyst´pek cia∏a, zaÊ
Archelaus – wyst´pek ubiegania si´ o urzàd. Nad
tymi zaÊ dwoma grzechami ∏atwiej jest odnieÊç
zwyci´stwo przez ucieczk´ ni˝ przez walk´, gdy
mianowicie za przyk∏adem Dziewicy osoby poddane tej Regule uciekajà przed wszelkà poufa∏oÊcià
i wzdrygajà si´ przed wszelkim urz´dem lub
prze∏o˝eƒstwem. Wtedy zaÊ si´ mówi, ˝e
powracajà po Êmierci Heroda, gdy cia∏o jest tak
martwe i ubieganie si´ o urzàd tak oddalane, ˝e
urz´dy, które przyjmujà, tylko na mocy
pos∏uszeƒstwa przyjmujà.
Dla doskonalszego zaÊ przestrzegania tej
roztropnoÊci Dziewicy, do Domu Maryi stanowczo niech nie b´dà przyjmowane ˝adne inne
osoby, jak tylko anielskie, mianowicie mocne na
ciele i duchu, bez pi´tna nies∏awy, wierzàce, i to
katolickiej wiary, majàce wystarczajàcà wiedz´
i niezwiàzane ˝adnymi Êwieckimi wi´zami.
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Rozdzia∏ III
Cnota pokory
wspomniana jest w Ewangelii na trzecim miejscu;
którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug niej
Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a najpokorniejszà, na
której pokor´ Pan wejrza∏ [por. ¸k 1, 48], i z powodu swej pokory, aby podoba∏a si´ Bogu, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy
mówi∏a i czyni∏a. Albowiem zmiesza∏a si´, czyli
zatrwo˝y∏a, pochwalona przez Gabriela, któremu
z pokorà odpowiedzia∏a, mówiàc: „Oto ja s∏u˝ebnica Paƒska, niech mi si´ stanie wed∏ug s∏owa
twego” [¸k 1,38].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy,
osoby nale˝àce do tego Zakonu majà si´ l´kaç
i nie mieç spokoju, gdy sà chwalone lub wybrane
na jakiÊ urzàd. Prawdziwa bowiem pokora wówczas w duszy jest rozpoznawana, kiedy z zewnàtrz chwalona, wewnàtrz smuci si´ i nie ma
spokoju, jak te˝ prawdziwa pycha wtedy jest
w kimÊ poznawana, kiedy przez kogoÊ podziwiany lub wyniesiony na urzàd zaczyna si´ radowaç i cieszy si´. Niech si´ pokornie zachowujà na
kapitu∏ach i na naradach, niech si´ nie uniewinniajà i nie bronià, niech nie stawiajà w∏asnych
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poglàdów nad poglàdy innych przyj´te w ca∏ej
wspólnocie ani nie idà za w∏asnymi sk∏onnoÊciami, lecz zawsze niech mówià: „Niech mi si´
stanie wed∏ug s∏owa twego”, nie zaÊ wed∏ug
mojego.
Dla posiadania tej cnoty pokory w sposób doskonalszy, niech na prze∏o˝eƒstwo wyniosà sobie
jednà z osób [ze] wspólnoty, której niech b´dà
pos∏uszni, niech jà kochajà i szanujà jako zast´pujàcà Maryj´ Dziewic´, poniewa˝ rzeczywiÊcie
taka osoba zajmuje Jej miejsce. I dlatego jej rozkazy niech przyjmujà nie inaczej, ni˝by wydobywa∏y si´ z ust Dziewicy, i niech strzegà si´ bardzo, aby nie osàdzali jej zarzàdzeƒ, ale po prostu
niech b´dà jej we wszystkim pos∏uszni.
W ka˝dà sobot´ z regu∏y niech si´ odbywa kapitu∏a win, na której niech otrzymujà za swe
u∏omnoÊci zbawienne pokuty, pomni, ˝e taka kapitu∏a jest czyÊçcem dla pokornych. Prze∏o˝ony
zaÊ w sposób roztropny niech karze uchybienia,
zastosowujàc na wzór dobrego Samarytanina olej
z winem [por. ¸k 10,34].
Raz w roku tak˝e poszczególne domy majà
byç wizytowane przez prze∏o˝onego tego Zakonu, któremu niech b´dzie zlecona troska o nie,
czyli doprowadzenie ich do porzàdku. W czasie
takiej wizytacji winien on przede wszystkim doszukiwaç si´ prawdy co do czystoÊci, mi∏oÊci
17

i pokoju braterskiego, co do ubóstwa i pos∏uszeƒstwa, co do odmawiania oficjum i Êwi´tej
modlitwy.
Co si´ zaÊ tyczy kapitu∏, na których majà
odbywaç si´ wybory lub pozbawienia [urz´dów]
dla poszczególnych domów albo prowincji, czy
te˝ dla ca∏ego Zakonu; co do trzymania si´ norm
prawnych w tych i w wielu innych sprawach,
nale˝y przestrzegaç pod ka˝dym wzgl´dem
Êwi´tych kanonów i konstytucji apostolskich ju˝
wydanych i tych, które majà byç wydane, wraz ze
statutami, jakie majà byç ustanowione przez te
kapitu∏y co do zarzàdzania tym Zakonem.
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Rozdzia∏ IV
Cnota wiary
wspomniana jest w Ewangelii na czwartym miejscu;
którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i w niej Dziewic´
w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica by∏a zawsze bardzo silna
w wierze i na skutek swej wiary, aby si´ podobaç
Bogu, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Albowiem przez
wiar´, pokor´ i pos∏uszeƒstwo pocz´∏a Syna Bo˝ego, posz∏a w okolice górzyste, wesz∏a do domu
Zachariasza i pozdrowi∏a Êw. El˝biet´, tak ˝e
Êw. El˝bieta winszowa∏a Jej: „B∏ogos∏awiona jesteÊ, któraÊ uwierzy∏a, ˝e spe∏ni si´” w Tobie „to,
co Ci by∏o powiedziane od Pana” [¸k 1,45].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy,
dusze poÊwi´cone Bogu, aby si´ Bogu podoba∏y,
powinny byç mocne w wierze, poniewa˝ „bez
wiary niemo˝liwe jest podobaç si´ Bogu” [Hbr
11,6]; powinny te˝ przez wiar´ poczàç Jezusa
i pójÊç w okolice górzyste doskona∏oÊci, aby mog∏y zdzia∏aç coÊ dobrego w domu Zachariasza,
to jest w KoÊciele lub w Zakonie; pozdrowiç zaÊ
Êw. El˝biet´, to jest byç uczestnikami w dobrych
uczynkach Êwi´tych.
˚adna wi´c przeto osoba nie mo˝e byç przyj´ta do tego Zakonu, jeÊli nie jest wierzàca, i to
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w ramach KoÊcio∏a katolickiego, jeÊli jest podejrzana o jakàÊ herezj´ i jeÊli jest ekskomunikowana przez KoÊció∏ rzymski. Bo jakby to mog∏o byç, by do Zakonu tego, który jest ca∏y poÊwi´cony na podobanie si´ Bogu, mia∏a byç
przyj´ta osoba, je˝eliby nie by∏a wierzàca i prawowierna?
Aby posiàÊç owà cnot´ wiary doskona∏ej
w najwy˝szym stopniu, niech si´ strzegà, by si´
nie wdawali w jakieÊ pró˝ne lub niebezpieczne
myÊli odnoÊnie do wiary, ale niech wierzà po
prostu tak, jak wierzy Êwi´ta Matka KoÊció∏.
Prze∏o˝eni zaÊ sà zobowiàzani prosiç Ojca
Âwi´tego, aby jeden z kardyna∏ów Êwi´tego KoÊcio∏a rzymskiego by∏ protektorem tego Zakonu,
któremu to dostojnikowi wszyscy [cz∏onkowie]
niech okazujà szacunek i pos∏uszeƒstwo, i niech
b´dà poddani Stolicy Apostolskiej i KoÊcio∏owi
rzymskiemu, a jako ˝e niewzruszeni w wierze
[por. Kol 1,23], niech zachowujà cnoty i upodobania Dziewicy Maryi.
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Rozdzia∏ V
Cnota pobo˝noÊci
wspomniana jest w Ewangelii na piàtym miejscu;
którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug niej
Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a najpobo˝niejsza,
i aby si´ Bogu podobaç na skutek swej pobo˝noÊci, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Albowiem z wielkà gorliwoÊcià i z radoÊcià pochwali∏a Boga,
mówiàc: „Wielbi dusza moja Pana” [¸k 1,46].
Ka˝dego roku udawa∏a si´ do Jeruzalem, idàc za
Synem, bardzo pobo˝nie s∏ucha∏a Jego kazaƒ,
cz´sto wraca∏a do Nazaretu, a wreszcie trwa∏a
te˝ na modlitwie z Aposto∏ami [por. Dz 1,14].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy,
dusze Bogu poÊwi´cone, aby podoba∏y si´
Chrystusowi, powinny przede wszystkim
nauczyç si´ sztuki i umiej´tnoÊci chwalenia Boga i modlenia si´. Majà odmawiaç Brewiarz wed∏ug porzàdku rzymskiego i ka˝dego dnia niech
czynià specjalne wspomnienie o B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi. Gdzie zaÊ domy sà za∏o˝one
pod tytu∏ami, odnoÊnie do Zwiastowania, [Niepokalanego] Pocz´cia albo PrzenajÊwi´tszej
Eucharystii, bàdê NajÊwi´tszej Maryi ¸askawej,
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albo NajÊwi´tszej Maryi Bolesnej, albo Pocieszenia, albo NajÊwi´tszej Maryi Cnót i tym podobnymi, niech odmówià [odpowiednie] oficjum tego dnia i przez oktaw´, i oprócz oficjum
ka˝dego dnia niech majà wspomnienie o tego
rodzaju Êwi´cie tytularnym.
Osoby, które nie sà obowiàzane do odmawiania oficjum godzin kanonicznych, majà odmawiaç Koronk´ do NajÊwi´tszej Maryi Panny, która
zawiera siedemdziesiàt dwa ZdrowaÊ Maryjo i siedem Ojcze nasz. Oprócz tego wszystkie osoby
w tym Zakonie winny odmówiç raz na dzieƒ
dziesi´ç ZdrowaÊ Maryjo na czeÊç dziesi´ciu cnót
Bogarodzicy, poprzedzajàc je jednym Ojcze nasz
za Papie˝a i o pomyÊlny stan KoÊcio∏a.
Nast´pnie majà stale uczestniczyç we wszystkich nabo˝eƒstwach wyra˝onych tak s∏owem,
jak [i samà] myÊlà, które sà zalecone albo nakazane osobom obojga p∏ci, nale˝àcym do Trzeciego Zakonu, bàdê te˝ do Bractwa tego Êwi´tego Stowarzyszenia. A ilekroç us∏yszà bicie zegara w dzieƒ lub w nocy, powinni odmówiç jedno
ZdrowaÊ Maryjo na czeÊç Dziewicy i aby wstawi∏a
si´ u Syna o pokój dla Êwi´tego KoÊcio∏a katolickiego. Wreszcie majà odmawiaç raz na dzieƒ
pi´ç Ojcze nasz i tyle˝ ZdrowaÊ Maryjo na czeÊç
pi´ciu ran Chrystusa i pi´ciu szczególnych boleÊci Maryi Dziewicy. Oprócz tego, kiedy us∏y22

szà bicie dzwonów zapowiadajàcych odprawienie Mszy Êwi´tej, niech odmówià jedno ZdrowaÊ
Maryjo za kap∏ana, który ma jà odprawiaç, i za
lud, który ma jej wys∏uchaç, i niech wys∏uchajà
lub odprawià, jeÊli sà kap∏anami, ka˝dego dnia
Msz´ Êwi´ta, i niech w koÊciele nigdy nie mówià,
chyba ˝e by∏yby to s∏owa modlitwy.
Osoby nie b´dàce w stanie kap∏aƒskim majà
przyjmowaç wed∏ug ustalonego porzàdku Komuni´ Êwi´tà co dwa tygodnie oraz w Êwi´ta Pana Zast´pów i Maryi Dziewicy, w Wielki Czwartek, w niedziele Adwentu i w uroczystoÊç Âwi´tych Aposto∏ów.
W Zakonie tym prze∏o˝eni z ustanowienia
Stolicy Apostolskiej winni kierowaç braçmi,
którzy sk∏adajà Êluby na Regu∏´ B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi.
Wszyscy niech tak˝e udajà si´ do Jerozolimy,
oddajàc si´ modlitwie przez rozmyÊlanie, a nie
tylko ustnej. Prze∏o˝eni powinni si´ staraç o to,
aby ci, co s∏u˝à Panu pod tà Regu∏à, mieli g∏oszone kazania, zw∏aszcza w Adwencie i w Wielkim PoÊcie oraz we wszystkie wi´ksze uroczystoÊci ca∏ego roku, których to kazaƒ niech wszyscy s∏uchajà uwa˝nie i pobo˝nie, bo dusza, która
„z Boga jest, s∏ów Bo˝ych s∏ucha” [J 8,47].
Powracaç do Nazaretu znaczy: po spe∏nieniu
obowiàzków zaraz wracaç do celi lub do koÊ23

cio∏a, by nie trwonili bezu˝ytecznie czasu i nie
tracili nabytej zas∏ugi. Trwaç zaÊ na modlitwie
znaczy: cz´sto nawiedzaç koÊció∏ i braç udzia∏
w modlitwach brewiarzowych.
Aby posiadaç doskonalej t´ cnot´ modlitwy,
niech dusze Bogu poÊwi´cone nade wszystko
majà upodobanie w kulcie najczcigodniejszego
Sakramentu Eucharystii. Prze∏o˝eni niech czuwajà nad tym, by s∏owem i przyk∏adem uczyli
najpierw nabyç to [upodobanie]; i kiedy to b´dzie mo˝liwe, niech przez ca∏e oktawy oddajà
nieustannà czeÊç tak wielkiemu Sakramentowi;
szczególnà bowiem pobo˝noÊcià Dziewica otacza∏a Msz´ Êwi´tà, czyli najczcigodniejszy
Sakrament O∏tarza.
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Rozdzia∏ VI
Cnota pos∏uszeƒstwa
Dziewicy jest wspomniana w Ewangelii na szóstym
miejscu; którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug
niej Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a najpos∏uszniejsza
tak wobec Boga, jak i wobec ludzi ze wzgl´du na
Boga. Dlatego aby podobaç si´ Bogu na skutek
swego pos∏uszeƒstwa o nast´pujàcych rzeczach
myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a.
Gdy˝ z pos∏uszeƒstwa pocz´∏a Boga; i gdy wype∏ni∏y si´ dni oczyszczenia, stawi∏a swego Syna
[przed Panem] w Êwiàtyni, sk∏adajàc tam w ofierze par´ synogarlic albo go∏´bi [por. ¸k 2,2224]. By∏a pos∏uszna cesarzowi, idàc do Betlejem
i tam zg∏aszajàc si´ jako poddana w∏adcy [por.
¸k 2,1.4-5].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy,
dusze Bogu poÊwi´cone, aby podobaç si´ Chrystusowi, powinny byç pos∏uszne Bogu, wype∏niajàc dziesi´ç Jego przykazaƒ; powinny ofiarowaç
synogarlice, spowiadajàc si´ ze swych grzechów;
podobnie i go∏´bie, mi∏ujàc Boga z ca∏ego serca,
i Jemu, po zakoƒczeniu dnia, zanim udadzà si´
na spoczynek, majà przedstawiç swoje prace,
zdajàc z nich spraw´. Powinni byç zatem po25

s∏uszni swoim prze∏o˝onym ze wzgl´du na Boga, pami´tajàc, ˝e Dziewica, która pocz´∏a z pos∏uszeƒstwa, równie˝ trwajàc w pos∏uszeƒstwie
wobec cz∏owieka, to jest cesarza Augusta, porodzi∏a Boga. Bez pos∏uszeƒstwa bowiem dusza
nie mo˝e poczàç niczego dobrego ani zrodziç
lub uczyniç jakiegoÊ dobrego dzie∏a.
Aby zaÊ posiadaç doskonalej cnot´ pos∏uszeƒstwa, powinni mieç wybranego na kapitule
jednego zwierzchnika i jemu stanowczo byç pos∏uszni. A poniewa˝ tego rodzaju zwierzchnik
zast´puje Dziewic´, wypada, aby by∏ „naczyniem
wybranym” cnoty, i wszelkiej doskona∏oÊci. OdnoÊnie zaÊ do innych prze∏o˝eƒstw miejscowych
i oddzielnych wyborów tych, co sprawujà urz´dy
we wspólnotach, niech przestrzegajà swoich
w∏asnych Konstytucji. Wszyscy muszà pami´taç
równie˝, ˝e kiedy przyszli do tego Zakonu, wyrzekli si´ swojej woli ze wzgl´du na Boga, i ˝e
dopuszczajà si´ Êwi´tokradztwa tego rodzaju
osoby, kiedy na nowo podejmujà w∏asne wole
i sk∏onnoÊci.
˚adna z nich niech nie sk∏ada profesji Êlubów
przed ukoƒczeniem szesnastu lat ani niech nie
b´dzie przyjmowana przed czternastym lub po
czterdziestym roku ˝ycia, chyba ˝e istnieje
bardzo konieczna i naglàca przyczyna takiego
przyj´cia.
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Gdy zaÊ sk∏adajà profesj´ zakonnà, niech mówià: W imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej, Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego, i najczcigodniejszej Matki Bo˝ej, Dziewicy
Maryi, ja N.N. przyrzekam i Êlubuj´ Bogu i Dziewicy
Maryi oraz wszystkim Êwi´tym i Tobie N.N. (wymienia
si´ tytu∏ prze∏o˝onego, przed którym sk∏ada si´
profesj´), przez ca∏e moje ˝ycie przestrzegaç „Regu∏y
dziesi´ciu upodobaƒ B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi”,
˝yjàc w czystoÊci i pos∏uszeƒstwie oraz Êwi´tym ubóstwie,
dostosowujàc me obyczaje do tej˝e Regu∏y przez tego rodzaju zobowiàzanie, jakim w niej i przez nià sà zobowiàzani jej profesi.
Przyjmujàcy zaÊ profesj´ niech powie: JeÊli tych
rzeczy b´dziesz przestrzega∏, obiecuj´ ci, ˝e posiàdziesz Pana
Jezusa jako tego, który ci´ wynagrodzi w niebie. Wszyscy
obecni niech odpowiedzà g∏oÊno: Amen.
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Rozdzia∏ VII
Cnota ubóstwa
Dziewicy, jest wspomniana w Ewangelii na siódmym
miejscu; którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug
niej Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica najubo˝sza zawsze ˝y∏a bardzo
ubogo i na skutek ubóstwa, aby si´ Bogu podobaç, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Albowiem, poniewa˝
nie by∏o dla Niej miejsca w gospodzie, zamieszka∏a w ubo˝uchnym miejscu; Jezusa „z∏o˝y∏a
w ˝∏obie”, w n´dzne pieluszki Go owin´∏a [por.
¸k 2,7], piersià swà karmi∏a, nie majàc dla swego
Syna jakiegokolwiek innego po˝ywienia.
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy dusze Bogu poÊwi´cone powinny kochaç i zachowywaç t´ ewangelicznà per∏´ ubóstwa, bez której
upadajà prawie wszystkie fundamenty doskona∏oÊci. Nie∏atwo w klasztorze znaleêç te dwie rzeczy razem, mianowicie: bogactwo i pobo˝noÊç.
A zatem osoby sk∏adajàce Êluby na t´ Regu∏´, niech
przebywajà jak podró˝ni w domach swego Zakonu; których budynki niech b´dà wznoszone bez
przesadnej elegancji i zbytku. Jezusa bowiem
sk∏adajà w ˝∏obie, kiedy kochajà liche cele i sypialnie; owijajà w pieluszki, kiedy ubierajà si´
w szorstkà i grubà odzie˝; karmià mlekiem dzie28

wiczym, kiedy nie dopuszczajà sproÊnych myÊli
do swoich serc.
Dla posiadania tej cnoty w sposób doskonalszy, aby Chrystusowi si´ podobaç, powinni
wszystko mieç wspólnie, a nic prywatnie. Powinni
te˝ zwróciç uwag´ na dwie rzeczy: po pierwsze,
aby w ˝aden sposób nie przyjmowano do nowicjatu osoby ze skazà symonii; po drugie, aby nie
kupowano ani nie przyjmowano lub nie szukano
posiad∏oÊci i dochodów zb´dnych, czyli zbytecznych, nie proszono o ksià˝ki albo o inne rzeczy
do ubrania lub dla [wykonania] niepotrzebnych
prac, ale niech starajà si´ jeÊç z pracy w∏asnych
ràk, tak dla unikania pró˝nowania, jak te˝ dla naÊladowania Dziewicy, która w∏asnymi r´kami pracowa∏a. A zatem niech naÊladujà te˝, tak w pracach duchowych, jak i fizycznych, chwalebne
zwyczaje innych zakonów.
Wreszcie wszyscy powinni strzec raczej rzeczy
wspólnych ani˝eli tych, które sà udzielone ka˝dej
poszczególnej osobie. Trzeba zaÊ zaopatrzyç ka˝dego w to wszystko, co jest konieczne wed∏ug Êlubowanego ubóstwa, w szczególny sposób chorych,
stosownie do potrzeb ka˝dego. W odpowiednim
czasie nale˝y robiç zapasy, zw∏aszcza tych rzeczy,
których wcale nie mo˝na znaleêç w innym czasie.
Lecz niech prze∏o˝ony strze˝e si´, aby sprzyjajàc
jednemu, innych przez to nie skrzywdziç.
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Rozdzia∏ VIII
Cnota cierpliwoÊci
Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na ósmym
miejscu; którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç i wed∏ug
niej Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a najcierpliwsza i aby
podobaç si´ Bogu na skutek swej cierpliwoÊci
o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce
rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Cierpliwie znosi∏a przeÊladowanie ze strony Heroda i ˚ydów. Przez trzy
dni strapiona szuka∏a Syna, a kiedy Go znalaz∏a,
g∏osem w jakimÊ sensie radosnym i matczynym
rzek∏a: „Synu, có˝eÊ nam tak uczyni∏? Oto ojciec
Twój i ja, bolejàc, szukaliÊmy Ciebie” [¸k 2,48].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy, dusze Bogu poÊwi´cone, aby podobaç si´ Chrystusowi, winny pragnàç dla imienia swego Oblubieƒca coÊ wycierpieç [por. Dz 5,41] i jakikolwiek
krzy˝ cierpliwie znosiç, a nawet cieszyç si´, kiedy
cierpià nies∏uszne przeÊladowania, gdy˝ Pan Jezus
powiedzia∏: „W cierpliwoÊci waszej posiàdziecie
dusze wasze” [¸k 21, 19]. Aposto∏ zaÊ rzek∏:
„JeÊli razem z Nim cierpimy, razem z Nim te˝
królowaç b´dziemy” [por. Rz 8,17; 2 Tm 2,12].
A zatem dusze, które dla Chrystusa znoszà z∏o na
tym Êwiecie, otrzymajà od Chrystusa wynagrodzenie w niebie.
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Aby posiadaç t´ cnot´ cierpliwoÊci w sposób
doskonalszy, dusze Bogu poÊwi´cone powinny
byç napawane otuchà; jeÊli czasem Bóg je nie tak
szybko wys∏uchuje lub jeÊli nie jest przez nie
natychmiast znaleziony, oto powinny dalej szukaç
Jezusa w cierpliwoÊci przez trzy dni, to jest przez
skruch´, spowiedê i zadoÊçuczynienie, i w koƒcu
pobo˝nie si´ u˝alajàc, powinny prowadziç zaufane rozmowy z Chrystusem i zadawaç Mu pytania,
jak to zwyk∏y czyniç oblubienice wobec Oblubieƒca. Wielu jest bowiem ludzi, którzy nie znajdujà Jezusa, poniewa˝ nie szukajà Go przez trzy
dni, lecz tylko przez dwa dni; nie czynià bowiem
dobrej i wa˝nej spowiedzi, poniewa˝ ukrywajà
i przemilczajà pewne grzechy.
Niech wi´c zwrócà uwag´ na to, ˝e nie ma niczego, co by tak czyni∏o dusz´ przyjaznà Jezusowi, jak radosne znoszenie krzywd dla Niego.
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Rozdzia∏ IX
Cnota ∏askawoÊci
Dziewicy, czyli Jej mi∏oÊci bliêniego, wspomniana jest
w Ewangelii na dziewiàtym miejscu, którà to cnot´
powinniÊcie posiadaç i wed∏ug niej Dziewic´ w trojaki
sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a w najwy˝szym stopniu gorejàca mi∏oÊcià i by∏a ∏askawoÊci, a zw∏aszcza mi∏osierdzia najpe∏niejsza, i aby na skutek swej mi∏oÊci
bliêniego Bogu si´ podobaç, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a.
Albowiem Syna w∏asnym mlekiem karmi∏a i oddali∏a Go od przeÊladowania Heroda, przenoszàc do
Egiptu [por. Mt 2,14]; troszczy∏a si´ o swego
bliêniego, domagajàc si´ wina w Kanie Galilejskiej
[por. J 2,3], a w koƒcu da∏a s∏ugom zbawiennà
nauk´, pouczajàc i oÊwiecajàc ich [por. J 2,5].
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy, dusze Bogu poÊwi´cone, aby podobaç si´ Chrystusowi, powinny Jezusa karmiç mlekiem, to znaczy
Êwi´tymi uczuciami, nikogo oprócz Chrystusa nie
kochaç i jedynie z Jezusem szukaç za˝y∏oÊci, z nikim innym. Oprócz tego majà Chrystusa zanieÊç
do Egiptu, to znaczy w swoich pokusach myÊleç
o Êmierci, która oznacza Egipt. Wino zaÊ i nauk´
dawaç b´dà bliêniemu, gdy b´dà wykonywaç
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uczynki mi∏osierdzia wzgl´dem cia∏a i duszy. Skoro osoby nale˝àce do tego Zakonu sà i zwà si´
szczególnymi i osobliwymi naÊladowcami Maryi
Dziewicy, powinny wi´c wraz z Dziewicà mi∏osierdzia najpe∏niejszà i one same byç pe∏ne mi∏osierdzia. Niech ten Zakon przewy˝sza inne w pokorze, ∏askawoÊci i czystoÊci, gdy˝ chwalebna
Dziewica te trzy cnoty spoÊród innych szczególnie umi∏owa∏a.
Aby zaÊ posiadaç t´ cnot´ ∏askawoÊci doskonalej, niech rozwa˝à, ˝e dom, w którym mieszkaƒcy si´ wzajemnie nie kochajà, jest domem
diab∏a, w którym Chrystusa nie ma, gdy˝ „sta∏o
si´ w pokoju miejsce jego” [Ps 75,3]; i ˝e tracà
i marnotrawià, cokolwiek czynià bez mi∏oÊci.
Niech zatem codziennie czynià mi´dzy sobà s∏owo pokoju, wed∏ug pobo˝noÊci Dziewicy, aby
mianowicie czynili zawsze i zachowywali pokój
mi´dzy sobà, jednajàc spierajàcych si´, wszystkim
wybaczajàc i zawsze b´dàc rzecznikami pokoju;
niech tak˝e ∏atwo odpuszczajà innym przewinienia, jeÊli chcà, by Bóg odpuÊci∏ im ich w∏asne
[por. Mt 6,14-15]; i niech cudzych grzechów nie
widzà, lecz swoje zawsze majà przed oczyma [por.
Mt 7,1-5], gdy˝ jest to warunek prawdziwej
mi∏oÊci bliêniego i pokory.
Dlatego wi´c osoba ustanowiona w prze∏o˝eƒstwie niech ma t´ trosk´, i ani jej oczy niech
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nie zamknà si´ na spoczynek, jeÊli uprzednio nie
pojedna k∏ócàcych si´ albo nienawidzàcych si´, albo ubli˝ajàcych innym lub êle o nich mówiàcych,
wielu bowiem zgubi∏ oszczerczy j´zyk. W koƒcu
niech tym wi´ksze i obfitsze b´dzie wspó∏czucie
wobec chorych, którym osoby zdrowe majà tak
s∏u˝yç, jak sami by w wypadku swej choroby
chcieli, aby z nimi rozsàdnie post´powano
i im s∏u˝ono [por. Mt 7,12], i niech rozwa˝à, ˝e
cnoty sà siostrami, a co wi´cej, nie powinni siostry mi∏oÊci wyp´dzaç z domu.
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Rozdzia∏ X
Cnota boleÊci
czyli wspó∏cierpienia wspomniana jest w Ewangelii na
dziesiàtym miejscu; którà to cnot´ powinniÊcie posiadaç
i wed∏ug niej Dziewic´ w trojaki sposób naÊladowaç.
Maryja Dziewica zawsze by∏a najboleÊciwsza
i najpe∏niejsza wspó∏cierpienia ze Êmiercià Syna,
i aby podobaç si´ Bogu przez wspó∏cierpienie
z Synem, o nast´pujàcych rzeczach myÊla∏a, nast´pujàce rzeczy mówi∏a i czyni∏a. Albowiem cz´sto rozwa˝a∏a w duchu s∏owa Symeona: „A dusz´
Twojà w∏asnà przeniknie miecz” [¸k 2,35]. Sta∏a
pod krzy˝em umierajàcego Syna [por. J 19,25],
cz´sto rozwa˝a∏a Jego rany i ustawicznie nawiedza∏a miejsca [Jego] M´ki.
Wed∏ug wzoru i w naÊladowaniu Dziewicy, dusze Bogu poÊwi´cone, aby si´ Chrystusowi podobaç, powinny w sercach swoich stale nosiç wiàzk´
mirry. Ta dziesiàta cnota krzy˝a jest ostatnià
i koƒcowà, poniewa˝ na niej, jak d∏ugo ˝yjemy na
tym ∏ez padole, polega doskona∏oÊç dusz naszych.
Dla posiadania wi´c tej ∏aski krzy˝a, czyli
wspó∏cierpienia z Ukrzy˝owanym i z Dziewicà
Matkà, niech pomyÊlà, ˝e ta ∏aska „nie bywa
znaleziona w ziemi ludzi rozkosznie ˝yjàcych”
[Hi 28,13]. Stàd jest rzeczà koniecznà, aby dusza, która pragnie dojÊç do tej cnoty, ˝y∏a trzeêwo
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i wstrzemi´êliwie, i aby tylko w swym Oblubieƒcu
szuka∏a pociechy; i aby równie˝ w szatach jaÊnia∏a
Êmierç jej Oblubieƒca, niech umartwia swoje cia∏o
i okrywa je szorstkim i lichym ubraniem.
Stàd, co si´ tyczy wstrzemi´êliwoÊci, osoby
nale˝àce do tego Zakonu powinny poÊciç, poza
zwyk∏ymi wigiliami, suchymi dniami i Wielkim
Postem KoÊcio∏a, w ciàgu ca∏ego swego ˝ycia tak˝e w ka˝dy piàtek i sobot´, poniewa˝ i Dziewica
w te dwa dni by∏a w ˝a∏obie i najwi´kszej boleÊci.
Skoro jednak jakieÊ osoby, uzyskawszy uprzednio
pozwolenie, chcia∏yby poÊciç w Adwencie, niech
b´dà b∏ogos∏awione przez Chrystusa Pana i przez
Jego Dziewic´ Matk´.
Co zaÊ do habitu, to niech trzymajà si´ tego
przepisu: aby mianowicie odziewa∏y si´ w taki
sposób i na taki wzór, jak odziewali si´ Jezus
i Jego Matka, i poniewa˝ dusze Bogu poÊwi´cone
majà byç czynem i habitem podobne do swego
Oblubieƒca Chrystusa i do Dziewicy Matki Jego,
konieczne jest, aby tak Matka, jak i Syn jaÊnieli
w ich ubiorach, to jest przez bia∏y kolor w habitach i przez czerwony we wst´gach Szkaplerza
Niepokalanego Pocz´cia, do którego, noszonego
pod zewn´trznym odzieniem, ma byç przymocowany wizerunek Bogarodzicy, ozdobiony ciemnoniebieskim kolorem. Poza tym niech noszà dziesi´ç modlitewnych czarnych paciorków, w sposób
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widoczny wiszàcych u pasa, czyli dziesi´ç ZdrowaÊ
Maryjo na pamiàtk´ dziesi´ciu cnót tej˝e Przeczystej Dziewicy.
Oprócz tego, aby s∏u˝y∏y Chrystusowi i Jego
NajÊwi´tszej Matce Dziewicy z radoÊcià i w pokoju, i ze spokojnym sumieniem, oddaliwszy
wszelkà wàtpliwoÊç i mg∏´ niepokoju, niech
osoby podlegajàce tej Regule i sk∏adajàce profesj´
wed∏ug podanej wy˝ej formu∏y wiedzà, ˝e sà
zobowiàzane pod grzechem Êmiertelnym tylko
do trzech Êlubów; jeÊli zaÊ z∏o˝y∏y tylko Êluby
proste z przysi´gà wytrwania, sà zobowiàzane
przestrzegaç równie˝ tej przysi´gi. Do innych zaÊ
dzie∏ Dziewicy sà zobowiàzane tylko pod sankcjà
kary lub dyscypliny.
Teraz zaÊ, poniewa˝ wy∏o˝yliÊmy wszystkie
ewangeliczne sposoby post´powania, w których
Dziewica Maryja bez zmazy pocz´ta powinna
jaÊnieç i byç naÊladowana, zwieƒczeniem tej Regu∏y
czynimy wytrwa∏oÊç, gdy˝ i w PiÊmie Âwi´tym na
koniec jest powiedziane, ˝e „wszyscy trwali [...]
na modlitwie [...] z Maryjà, Matkà Jezusa” [Dz
1,14]; niech wi´c osoby poÊwi´cone Bogu, a nale˝àce do tego Zakonu, trwajà w przestrzeganiu
swej Regu∏y, gdy˝ te, które „wytrwajà a˝ do koƒca,
te b´dà zbawione” [Mt 10,22].
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