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Błogosławionej Dziewicy Maryi,
Niepokalanej Matce naszego Pana i Mistrza,

która swym życiem pokazuje nam 
najpewniejszy sposób naśladowania swego Syna – 

z wyrazami synowskiej miłości.
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Reguła dziesięciu upodobań,

czyli dziesięciu cnót

Błogosławionej Dziewicy Maryi

albo

Reguła naśladowania

dziesięciu cnót ewangelicznych

Najświętszej Maryi Panny

WARSZAWA
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SŁOWO WSTĘPNE

przełożonego generalnego

Zgromadzenia Księży Marianów

Kiedy o. Stanisław od Jezusa i Maryi Pap-
czyński (1631-1701) zabiegał o zatwierdzenie 
przez Stolicę Apostolską Zakonu Marianów, 
obowiązywała zasada, że każdy nowy zakon 
musi przyjąć którąś z istniejących już reguł. 
Specyfi czne zaś dla danego zakonu przepisy 
miały się zawierać w konstytucjach lub w tzw. 
normach, w tym przypadku w napisanej przez 
Założyciela Norma vitæ (Regule życia). 

Trudność tkwiła w tym, że on sam był prze-
konany, iż Norma vitæ powstała z natchnienia 
Ducha Świętego i najlepiej oddaje zamysł Boga 
wobec zakonu, który pragnął założyć. Jednak 
wysłannik o. Papczyńskiego zmuszony w Rzy-
mie do wyboru którejś spośród istniejących 
już reguł, wybrał Regułę dziesięciu cnót NMP 
(1699).

Nic więc dziwnego, że skoro Ojciec Zało-
życiel dowiedział się, że napisana przez niego 
Norma vitæ nie została dla zakonu zaaprobowa-
na, doznał zawodu, ale kiedy zapoznał się bliżej 
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z Regułą dziesięciu cnót NMP, zaakceptował ją 
i jako dziękczynienie za papieskie zatwierdzenie 
zakonu zaśpiewał Te Deum. 

W parę miesięcy poźniej złożył na tę regułę 
uroczyste śluby, a wkrótce potem przyjął na nią 
śluby od członków swego zakonu (1701). Od 
tej pory, aż do 1910 roku, Reguła dziesięciu cnót 
stanowiła regułę Zgromadzenia Marianów.

Przewodnią ideą Reguły jest naśladowanie 
Matki Bożej w Jej cnotach: czystości, roztrop-
ności, pokorze, wierze, pobożności, posłuszeń-
stwie, ubóstwie, cierpliwości, miłości i boleści, 
czyli współczuciu z Chrystusem w Jego męce.

Dzisiaj Reguła ta jest nie tylko historycznym 
dokumentem pewnej duchowości. Jej zwięzła 
treść w swej istotnej warstwie pozostaje nadal 
aktualna. Aktualna jest i będzie idea naślado-
wania Maryi, aktualne cnoty, nawet jeżeli na 
ich temat można dziś powiedzieć więcej i nieco 
inaczej, a nade wszystko aktualny jest ewan-
geliczny radykalizm. Co więcej, beatyfi kacja 
Założyciela Zgromadzenia Marianów w 2007 
roku i spowodowany przez nią powrót do źró-
deł duchowości mariańskiej sprawiły, że Reguła 
dziesięciu cnót zaczyna coraz bardziej inspirować 
marianów, a także wielu wiernych świeckich; 
staje się ona drogą miłości Boga i bliźniego.  
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Reguła dziesięciu cnót była dla polskiej reli-
gijności czymś nowym i ważnym. Ujmowała 
bowiem maryjną pobożność w nowy sposób: 
nie było to już tylko wzywanie Maryi, wyra-
żanie tkliwych wobec Niej uczuć, ale ukazanie 
Jej jako wzoru do naśladowania, konkretnie, na 
podstawie relacji biblijnych, w prawdzie Jej ży-
cia. Reguła ukazuje Ją jako Tę, która podąża na 
czele wszystkich idących za Chrystusem, któ-
ra prowadzi Lud Boży ową drogą. Jest więc to 
maryjność dojrzała, głęboko chrystocentryczna 
i eklezjologiczna. 

Dlatego też z radością należy powitać w Pol-
sce, w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, 
wspólnotę Sióstr Anuncjatek, która żyjąc Regu-
łą dziesięciu cnót NMP, ubogaci Kościół w Pol-
sce oryginalną duchowością maryjną.

Nawet jeśli dziś niektóre sformułowania Re-
guły brzmią nieco anachronicznie, to przecież 
tekst ten nie jest pozbawiony życia. Prezentu-
jąc w 1930 r. nowe Konstytucje Zgromadzenia, 
ówczesny generał marianów, o. Franciszek Bu-
czys, słusznie o niej napisał: „Chociaż teraz nie 
ma ona mocy prawnej, to niemniej powinna 
być przemiłym pokarmem duchowym naszej 
wspólnoty, iżby dziesięć tych cnót umiłowanych 
przez Najświętszą Pannę w nas wykształciła”. 
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Życzenie mego Czcigodnego Poprzednika 
przekazuję wszystkim, którzy nad tekstem Re-
guły się pochylą.

Jan M. Rokosz MIC
przełożony generalny

Zgromadzenia Księży Marianów

Rzym – Warszawa, 29 sierpnia 2009 roku,
w 100. rocznicę odnowy i reformy
Zgromadzenia Księży Marianów



13

Geneza Reguły dziesięciu cnót NMP

Krótki rys historyczny

Autor

Reguła dziesięciu cnót ewangelicznych NMP, 
albo dziesięciu upodobań NMP (Regula Decem 
Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariæ), 
należy do nielicznych ustaw zakonnych zatwier-
dzonych wbrew dekretowi wydanemu na Sobo-
rze Laterańskim IV w 1215 roku, który zabra-
niał aprobaty nowo powstających zakonów na 
regule innej niż dotąd już zatwierdzonej. Ułożył 
ją franciszkanin o. Gilbert Nicolas, znany bar-

O. Gilbert Nicolas OFM 
(Gabriel Maria)
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dziej jako Gabriel Maria, które to imię otrzymał 
od papieża Leona X na mocy breve z 11 czerw-
ca 1517 roku. Papież chciał przez ten akt pod-
kreślić wyjątkowe nabożeństwo o. Gilberta do 
tajemnicy Zwiastowania NMP. Gilbert Nicolas 
występujący w historii również pod imieniem 
Johanes Molezius urodził się około 1460 roku 
w Riom, w prowincji Auvergne we Francji. Jako 
16-letni młodzieniec, słuchając kazań pewnego 

Bł. Gabriel Maria OFM 
na starym francuskim obrazie 

z klasztoru sióstr anuncjatek w Th iais, Francja
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franciszkańskiego kaznodziei na temat Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, odkrył w sobie powo-
łanie do życia zakonnego. W 1475 roku wstąpił 
do Zakonu Franciszkanów Ścisłej Obserwancji 
w Lafond koło La Rochelle. Po odbyciu nowicja-
tu i złożeniu ślubów zakonnych wysłany został 
do klasztoru w Amboise w celu kontynuowania 
dalszej edukacji, którą uwieńczył święceniami 
kapłańskimi, a następnie objęciem funkcji lek-
tora teologii. Ojciec Gilbert pełnił w Zakonie 
Franciszkanów m.in. funkcje gwardiana klasz-
toru w Amboise (1498-1502), przełożonego 
prowincji akwitańskiej oraz trzykrotnie komi-
sarza generalnego zakonu. Jak twierdzą biogra-
fowie, o. Gabriela wyróżniała duża wiedza, jed-
nakże z pokory nie chciał nigdy przyjąć stopnia 
doktora i odrzucał często czynioną mu propo-
zycję nominacji na biskupa. W zakonie zasłynął 
z wielkiej świątobliwości życia oraz szczególnego 
promowania franciszkańskiego ubóstwa w pra-
wodawstwie i życiu franciszkanów. Odznaczał 
się również głębokim kultem Eucharystii oraz 
Męki Pańskiej. Tradycja franciszkańska oraz 
anuncjacka nadała mu tytuł błogosławionego. 
Umarł 27 sierpnia 1532 roku w konwencie 
sióstr anuncjatek w Rodez (obecnie już nie ist-
niejącym) i tam został pochowany.
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Joanna de Valois i Zakon Anuncjatek
Błogosławiony Gabriel Maria od 1498 roku 

był spowiednikiem i kierownikiem duchowym 
Joanny de Valois, królowej Francji, a następ-
nie księżnej de Berry. Joanna przyszła na świat 
23 kwietnia 1464 roku w zamku Nogent-le-
-Roi, jako druga córka króla Francji Ludwi-
ka XI i jego żony Karoliny Sabaudzkiej. Mała 
księżniczka została źle przyjęta przez swego ojca, 
który pragnął syna. Kiedy skończyła 2 miesią-
ce, zgodnie z ówczesnym obyczajem zaręczono 
ją z kuzynem jej ojca, dwuletnim Ludwikiem, 
księciem Orleanu. Poślubiła go 8 września 
1476 roku w zamku Montrichard, przyjmu-
jąc tytuł księżnej Orleanu. W kwietniu 1498 
roku po śmierci Karola VIII, brata Joanny, jej 
mąż objął tron Francji jako Ludwik XII. Joanna 
tym samym uzyskała tytuł królowej. Wkrótce 
potem z przyczyn politycznych jej mąż rozpo-
czął, zakończone sukcesem, starania u Stolicy 
Apostolskiej o unieważnienie ich związku.

Joanna po unieważnieniu małżeństwa i utra-
cie tytułu królowej Francji w 1498 roku, otrzy-
mała godność księżnej de Berry od swego by-
łego małżonka, do którego nie chowała urazy 
i modliła się za niego do końca życia. Uwol-
niona od więzów małżeńskich oddała się mod-
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litwie i uczynkom miłosierdzia. W dzieciństwie 
Joanna miała wizję, podczas której Matka Naj-
świętsza miała jej objawić, iż założy wspólnotę 
zakonną poświęconą Jej czci. Z pomocą swo-
jego duchowego powiernika o. Gabriela Marii, 
księżna de Berry przystąpiła wraz z 11 innymi 
niewiastami do zakładania zakonu kontem-
placyjnego Maryi Dziewicy, zwanego także 
zakonem dziesięciu cnót lub upodobań Mat-
ki Bożej, zakonem zwiastowania NMP albo 
anuncjatkami. Wzorem zakonnic miała być 
Najświętsza Maryja Panna, a cnoty przez Nią 
praktykowane, o których wspomina Ewangelia, 

Portret św. Joanny 
prawdopodobnie 

autorstwa 
Jean Perréala, XVI w.
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miały stanowić regułę ich życia. Stąd powstała 
Reguła dziesięciu cnót NMP, bo o tylu wprost 
mówi Pismo św. Każdy z dziesięciu rozdziałów 
Reguły odnosił się do konkretnej cnoty Matki 
Bożej zanotowanej w Ewangelii. Tekst Reguły 
napisał o. Gabriel Maria pod kierunkiem Jo-
anny w 1501 roku. Anuncjatki oprócz ślubu 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa ślubowały 
również zachowanie klauzury. 

O. Gabriel Maria OFM piszący pod natchnieniem NMP
 „Regułę dziesięciu cnót” – w symbolicznym ujęciu starej ryciny



19

Zatwierdzenie reguły uzyskano po przezwy-
ciężeniu wielu przeciwności. Najpierw zwróco-
no się do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie 
nowo powstałego instytutu zakonnego za po-
średnictwem o. Wilhelma Morin OFM. Papież 
Aleksander VI przyjął wysłannika bardzo życz-
liwie, podnosił pobożność i świątobliwość cór-
ki Ludwika XI, jednak zebrani z tego powodu 
przez Ojca Świętego kardynałowie przytoczyli 
natychmiast zakaz Soboru Laterańskiego IV 
o tworzeniu nowych zakonów i jednogłoś-
nie opowiedzieli się przeciwko zatwierdzeniu 
przedstawionej reguły. Po jakimś czasie Gabriel 
Maria udał się osobiście do Rzymu, ale i tym 

Ojciec Gabriel
 Maria OFM 

w drodze do Rzymu 
w celu uzyskania 

aprobaty dla 
swojej reguły – 

na starej 
rycinie
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razem wszyscy obecni kardynałowie wyrazili 
w tej sprawie swój sprzeciw. Jak głosi tradycja, 
interwencja niebios wpłynęła ostatecznie na 
zmianę ich decyzji. Jeszcze tej samej nocy kan-
clerz Datarii Apostolskiej (jeden z głównych 
urzędów papieskich, dziś już nieistniejący), kar-
dynał J.B. Ferraro, biskup Modeny, posiadają-
cy duży wpływ w kolegium kardynalskim, miał 
mieć sen, w którym Pan Bóg czynił mu wyrzuty 
za niezatwierdzenie nowego zakonu. Ujrzał we 
śnie św. Wawrzyńca diakona i św. Franciszka 
z Asyżu, wyciągających dłonie w geście błogo-
sławieństwa nad Gabrielem Marią. Ich wzrok 
zdawał się mówić kardynałowi, że ten pokor-
ny zakonnik jest narzędziem Pana. Następnie 
nowe spojrzenie kardynała we śnie na wielkość 
Maryi w tajemnicy Zwiastowania sprawiło, iż 
poczuł potrzebę założenia zakonu poświęcone-
go czci tej tajemnicy. Obudził się pod silnym 
wrażeniem tego snu i robił sobie wymówki, że 
sprzeciwiał się dziełu Bożemu. Po modlitwie 
i powtórnym rozważeniu sprawy, wezwał do 
siebie o. Gabriela i opowiedział mu, co przeżył 
w nocy. Następnie udał się do papieża, prosząc 
o zatwierdzenie nowego zakonu. I rzeczywiście 
przekonał zarówno Aleksandra VI, jak i obec-
nych w Rzymie kardynałów.
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Dnia 12 lutego 1502 roku papież Aleksan-
der VI zatwierdził Regułę i nowy zakon. Gdy 
zatwierdzenie zostało wydane, papież mianował 
o. Gabriela Marię wizytatorem generalnym no-
wej wspólnoty. W uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 1504 roku matka Joanna złożyła pro-

Moment aprobaty „Reguły dziesięciu cnót” przez papie-
ża Aleksandra VI w 1502 roku – ukazany na starej rycinie
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fesję na Regułę swojego zakonu. Pierwsze nowi-
cjuszki Zakonu Dziewicy Maryi złożyły swoje 
śluby 9 listopada tegoż roku. Zakon Anuncja-
tek został zatwierdzony na krótko przed śmier-
cią założycielki, która nastąpiła 4 lutego 1505 
roku. Śmierć przerwała jej starania o założenie 
męskiej gałęzi zakonu. Pomimo złożenia ślu-
bów zakonnych księżna de Berry do końca życia 
mieszkała w swoim zamku w Bourges. Została 
pochowana w habicie zakonnym i książęcej ko-
ronie. Chociaż Joanna została otoczona kultem 
zaraz po śmierci i czczono ją jako świętą, to jej 
formalnej beatyfi kacji dokonał dopiero papież 
Benedykt XIV w 1742 roku, a w 1950 Pius XII 
zaliczył ją do grona świętych. Jej doczesne 
szczątki zostały sprofanowane i spalone przez 
protestantów dnia 22 maja 1562 roku.

Dnia 23 maja 1515 
roku, już po śmierci Jo-
anny de Valois, papież 
Leon X zaaprobował 
drugą redakcję Reguły. 
Reguła ta, podobnie jak 
jej pierwsza wersja, zosta-
ła napisana przez o. Gil-
berta Nicolasa, który
 uczynił to, mając na celu

Maska pośmiertna 
św. Joanny de Valois
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połączenie anuncjatek z koncepcjonistkami 
– zakonem kontemplacyjnym założonym przez 
św. Beatrycze da Silva Menezes (1424-1490) 
w Hiszpanii w 1484 roku. Koncepcjonistki jed-
nak nie zgodziły się na unię, wobec czego o. Gil-
bert zredagował trzecią wersję Reguły, którą dnia 
25 lipca 1517 roku zatwierdził papież Leon X. 
Do Reguły dziesięciu cnót NMP bracia mniejsi 
obserwanci dołączyli w latach 1528 i 1529 do-
datki i statuty.

Reguła dziesięciu cnót NMP została także po-
twierdzona przez papieża Juliusza II, a następnie 
przez Innocentego XII i Innocentego XIII. Przy 
okazji potwierdzania Reguły Juliusz II i wspo-
mniany wyżej Leon X obdarzyli odpustami Ko-
ronkę dziesięciu cnót NMP, zawartą w Regule, 
a bedącą obowiązkowym ćwiczeniem ducho-
wym osób zachowujących tę regułę. Sama zaś 
Koronka dziesięciu cnót NMP została ułożona 
przez św. Joannę de Valois. 

Z polecenia Stolicy Apostolskiej Regułę dzie-
sięciu cnót NMP przystosowano do potrzeb za-
konu męskiego, co było zgodne, jak wcześniej 
wspomniano, z pragnieniem samej założycielki. 
Papieże w ciągu stuleci obdarzyli Zakon Anun-
cjatek licznymi duchowymi łaskami, przywile-
jami i odpustami.
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Kaplica w konwencie anuncjatek w Bourges 
z pustym sarkofagiem św. Joanny Francuskiej
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Marianie i Reguła dziesięciu cnót
Pierwszym ustawodawcą Zakonu Maria-

nów był jego założyciel, błogosławiony Stani-
sław od Jezusa i Maryi Papczyński. Nosząc się 
z zamiarem założenia nowej rodziny zakonnej, 
przygotował on w latach 1671-1673 pierw-
sze ustawy mariańskie pod nazwą Reguły życia 
(Norma vitæ). Zatwierdził je dla o. Stanisława 
i jego pierwszych towarzyszy bp Stanisław Ja-
cek Święcicki, archidiakon i ofi cjał warszawski, 
w dniu 24 października 1673 roku, podczas 
wizytacji eremu mariańskiego w Puszczy Ko-
rabiewskiej.

W 1690 roku bł. Stanisław w towarzystwie 
subdiakona Joachima od św. Anny Kozłowskie-
go udał się do Rzymu, aby uzyskać aprobatę dla 
swojego zakonu na podstawie ułożonych przez 
siebie konstytucji, tzn. Norma vitæ. Śmierć pa-
pieża Aleksandra VIII (1689-1691) i kłopoty ze 
zdrowiem zmusiły mariańskiego zakonodawcę 
do powrotu do Polski bez osiągnięcia zamierzo-
nych celów. W latach 1691-1694 próbował on 
uzyskać dla marianów regułę wspomnianych 
wyżej koncepcjonistek. Ponowne wysiłki o. Pap-
czyńskiego zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ reguła hiszpańskich mniszek nie była 
zaadaptowana dla męskich zakonów. Wówczas 



26

to błogosławiony Założyciel marianów powró-
cił do swoich pierwotnych planów i latem 1698 
roku zwołał kapitułę generalną, na której wybra-
no prokuratorem generalnym o. Joachima Ko-
złowskiego i postanowiono wysłać go do Rzymu 
w celu podjęcia na nowo starań o zatwierdzenie 
Zakonu Marianów na podstawie Norma vitæ. 
Ojciec Joachim w towarzystwie br. Antoniego 
Cińskiego jesienią tegoż roku udali się w podróż 
do Wiecznego Miasta.

Po dwukrotnym odrzuceniu petycji mariań-
skiej w Kongregacji Biskupów i Zakonników, 
(zapewne z uwagi na wspomniany już dekret So-
boru Laterańskiego IV z 1215 roku), prokurator 
generalny marianów zmuszony został do szuka-
nia innej drogi wyjścia. Istniała możliwość apro-
baty marianów na podstawie reguły już zatwier-
dzonej. Ojciec Joachim idąc wówczas za sugestią 
o. Franciszka Diaza OFM, zdecydował się przy-
jąć dla Zakonu Marianów Regułę dziesięciu cnót 
NMP. Do jej przyjęcia potrzebna była zgoda ge-
nerała braci mniejszych, który to urząd piasto-
wał wówczas o. Mateusz od św. Stefana OFM. 
Ojciec Kozłowski zwrócił się zatem do niego 
z prośbą o Regułę dziesięciu cnót oraz o agregację 
marianów do jego zakonu. Potrzebny dokument 
wystawiony został przez generała franciszkanów 
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w klasztorze Aracoeli 21 września 1699 roku. 
Należało jeszcze postarać się o potwierdzenie 
wszystkich przywilejów udzielonych marianom 
przez braci mniejszych. W tym celu o. Joachim 
prawdopodobnie w październiku 1699 roku, 
wystosował prośbę do papieża Innocentego XII 
i w odpowiedzi otrzymał breve Exponi nobis nu-
per datowane 24 listopada 1699 roku. Stanowiło 
ono list skierowany do nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, powiadamiający o tym, że marianie 
otrzymali prawo składania ślubów uroczystych 
na Regułę dziesięciu cnót NMP w braterskiej 
łączności z zakonem serafi ckim. Dokument 
wspominał także o uzyskanych przez marianów 
łaskach, odpustach i przywilejach dołączonych 
przez Stolicę Apostolską do Reguły dziesięciu 
cnót, w tym również przywileju egzempcji.

Błogosławiony Stanisław odniósł się do no-
wej i nie znanej mu wówczas Reguły przychyl-
nie, ale zarazem ostrożnie. Po zapoznaniu się 
jednak z jej treścią przekonał się, że nowa Re-
guła w niczym nie jest sprzeczna z opracowaną 
przez niego mariańską Regułą życia i doskonale 
odpowiada duchowi jego zamierzeń, szczegól-
nie co do czci Matki Bożej i naśladowania Jej 
życia i cnót. W rezultacie mariański zakono-
dawca rozpoznał w Regule dziesięciu cnót NMP 
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wolę Boga i Kościoła względem swojej wspól-
noty zakonnej oraz warunek jej istnienia.

Zgodnie z wymogami prawa marianie na ka-
pitule generalnej pod przewodnictwem bł. o. Sta- 
nisława, dnia 14 kwietnia 1701 roku wyrazili 
zgodę na przyjęcie Reguły dziesięciu cnót NMP 
i złożenie na nią ślubów uroczystych. Jako 
pierwszy złożył uroczystą profesję na Regułę 
dziesięciu cnót sam błogosławiony Ojciec Zało-
życiel. Akt ten miał miejsce dnia 6 czerwca 1701 
roku w Warszawie, a śluby o. Stanisława odebrał 
ówczesny nuncjusz apostolski w Rzeczypospo-

Błogosławiony 
Stanisław 

od Jezusa i Maryi 
Papczyński 

był pierwszym 
w historii
Kościoła 

zakonnikiem, 
który 

złożył śluby 
na „Regułę 

dziesięciu 
cnót NMP”
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litej Franciszek Pignatelli. Następnie 5 lipca 
1701 roku w kościele Wieczerzy Pańskiej w Gó-
rze Kalwarii pozostali członkowie wspólnoty 
złożyli swoją profesję na ręce bł. Założyciela. 
W ten sposób marianie stali się zakonem na 
prawie papieskim, otrzymującym prawa i przy-
wileje przysługujące zakonom kleryckim o ślu-
bach uroczystych. Sama zaś Reguła dziesięciu 
cnót NMP wpisała się na stałe w historię Zakonu 
Marianów oraz Kościoła katolickiego w Polsce.

Następne pokolenia marianów, idąc za przy-
kładem swojego Założyciela, z wielkim szacun-
kiem traktowały Regułę dziesięciu cnót, która, 
obecna w prawodawstwie mariańskim, przez 

Św. Joanna de Valois 
na XVIII-wiecznym obrazie 
z klasztoru mariańskiego 
na górze Balsamão 
w Portugalii, 
pędzla A. Padrão
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stulecia kształtowała maryjnego ducha zakonu. 
Tym, który chyba najgłębiej ją zrozumiał i najle-
piej wyraził jej duchowe znaczenie, był czcigod-
ny sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński (1700-
-1755), generał marianów w latach 1737-1741; 
1747-1750. Przełożył on z języka łacińskiego na 
polski i wydał drukiem w Warszawie w 1749 roku 
książkę hiszpańskiego jezuity o. Franciszka Ariasa 
Gwiazda Zaranna. Jej treść podzielona przez tłu-
macza na dziesięć rozdziałów stanowi praktyczny 
komentarz do Reguły dziesięciu cnót. W napisa-
nym przez siebie wstępie do książki o. Wyszyński 

Czcigodny 
sługa Boży 
o. Kazimierz 
Wyszyński, 
świątobliwy generał 
marianów 
z egzemplarzem 
„Gwiazdy Zarannej” 
w ręku 
na XVIII-wiecznym 
obrazie. 
Klasztor marianów 
w Goźlinie, Polska
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zaznajamia polskiego czytelnika z historią samej 
Reguły oraz Zakonu Anuncjatek i Zakonu Ma-
rianów, a także wskazuje na naśladowanie życia 
i cnót Maryi jako istotną cechę pobożności ma-
ryjnej. Zachęca również gorąco do odmawiania 
Koronki dziesięciu cnót NMP.

Strona tytułowa „Reguły dziesięciu cnót NMP” 
wydanej w Wilnie w 1791 r.
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Do czasów odnowy i reformy Zakonu Maria-
nów Reguła dziesięciu cnót NMP została przetłu-
maczona na język polski i portugalski oraz wydana 
siedmiokrotnie drukiem (Varsaviæ 1723, Warsza-
wa 1750, Lisboa 1757, dwa razy Lisboa 1759, 
Romæ 1778, Wilno 1791). W wyniku zabiegów 
bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, dnia 28 li-
stopada 1910 roku papież św. Pius X zatwierdził 
odnowione i zreformowane Zgromadzenie Księży 
Marianów wraz z nowymi Konstytucjami. Wów-
czas to śluby uroczyste zostały zamienione na pro-
ste, w następstwie czego Regula Decem Benepla-
citorum BVM przestała marianów obowiązywać. 
Pomimo jednak tego faktu sama Reguła dziesięciu 
cnót nie przeszła tylko do historii, ale jako cenne 
duchowe dziedzictwo w dalszym ciągu formowała 
i nadal formuje maryjną duchowość odrodzone-
go Zgromadzenia. Świadczą o tym wypowiedzi 
wielu przełożonych generalnych zreformowanej 
wspólnoty w ciągu ostatnich stu lat. Po reformie 
z 1910 roku Regułę wydano drukiem co najmniej 
dziewięć razy w języku portugalskim, angielskim 
i polskim; była także dołączana do wydawanych 
Konstytucji (Romæ 1930, Kraków 1933, Stock- 
bridge 1955, Stockbridge 1980, Lublin 1984, 
Warszawa 1986, Curitiba 1988, Warszawa 2001, 
Rzym – Stockbridge 2006).
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Reguła dziesięciu cnót NMP przez ponad trzy 
stulecia była i jest dla marianów przedmiotem 
refl eksji i rozważań, a zawarta w niej Koronka 
dziesięciu cnót NMP stanowi ulubioną maryjną 
modlitwę zakonników. Reguła ma także wyraźny 
wpływ na wystrój wnętrz mariańskich świątyń, 
jak na przykład w Goźlinie, jednej z pierwszych 
placówek Zgromadzenia, gdzie na sufi cie nawy 

Współczesna ikona Maryi z głównego ołtarza kościoła parafi alnego 
w Puszczy Mariańskiej (kolebki marianów). 

Wokół postaci Matki Bożej wyszczególnionych jest po łacinie 
dziesięć ewangelicznych cnót Dziewicy Maryi
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głównej zabytkowego kościoła z 1776 roku, 
widnieje dziesięcioramienna gwiazda z wypisa-
nymi po polsku dziesięcioma cnotami Maryi. 
Natomiast wybudowany w 2000 roku kościół 
parafi alny w Puszczy Mariańskiej szczyci się 
faktem posiadania w głównym ołtarzu pocho-
dzącej z Italii ikony NMP, którą w 1996 roku 
w Rzymie osobiście pobłogosławił Jan Paweł II. 
Na wspomnianej ikonie wizerunek Maryi Nie-
pokalanej otoczony jest wypisanymi po łacinie 
dziesięcioma cnotami, które opisuje Reguła.

Duch Reguły dziesięciu cnót jest również obec-
ny we współczesnych Konstytucjach Zgroma-
dzenia. W § 16 czytamy: „Tytularną Patronką 
Zgromadzenia jest Niepokalanie Poczęta Naj-
świętsza Maryja Panna, Matka Boża i Matka 
Kościoła; Jej, jako swej najukochańszej Matce, 
powinni okazywać szczególną cześć, synowską 
miłość i poświęcenie; przez Nią niech dążą do 
Jezusa; niech Ją często wzywają usilnymi proś-
bami; do Niej we wszystkich swych potrzebach 
z największą ufnością niech się uciekają; Jej 
cnoty niech ze wszystkich sił naśladują”.

Pragnieniem św. Joanny de Valois było zało-
żenie męskiej gałęzi swojego zakonu. W pew-
nym sensie zostało to zrealizowane dwa stulecia 
po jej śmierci, kiedy to Zakon Marianów, jako 
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pierwszy w historii i do tej pory jedyny, przyjął 
Regułę dziesięciu cnót NMP dostosowaną do za-
konów męskich.

  

Niniejsze wydanie Reguły dziesięciu cnót sta-
wia przede wszystkim za cel popularyzację jej 
maryjnej treści wśród tych wszystkich, którzy 
pragną żyć duchowością Zgromadzenia Księży 
Marianów. Stąd też zamieszczone teksty pozba-
wione są zasadniczo aparatu naukowego w po-
staci przypisów i indeksu osobowego. Wyjątek 
stanowi tu zamieszczona na końcu książeczki 
Bibliografi a, z której korzystano, przygotowując 
tekst o genezie Reguły i jej związkach ze Zgroma-
dzeniem Księży Marianów. Charakter publikacji 
wpłynął także na wybór konkretnego wydania 
Reguły, którym się posłużono. Jak już bowiem 
wspomniano, Reguła dziesięciu cnót miała w hi-
storii marianów wiele wydań, a poszczególne z 
nich różniły się między sobą. W obecnym wyda-
niu tekst Reguły dziesięciu cnót NMP zaczerpnię-
to z Pism zebranych bł. Stanisława Papczyńskiego, 
które opublikowało Wydawnictwo Księży Ma-
rianów w Warszawie w 2007 roku.

 Andrzej R. Mączyński MIC
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Umieszczona na sufi cie 
XVIII-wiecznego kościoła 

marianów w Goźlinie 
dziesięcioramienna gwiazda 

symbolizująca cnoty ewangeliczne 
Najświętszej Maryi Panny
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Przedmowa

O dusze najmilsze, szczególnie oddane czci Bo-
garodzicy! Wypada, abyście szczególnie i przede 
wszystkim samą Dziewicę ustawicznie miały przed 
swymi oczyma, ku Niej kierując wasze myśli i spoj-
rzenia, jak Mędrcy [kierowali je] ku gwieździe [por. 
Mt 2,1-2.9-10]. Niech Dziewica będzie waszym 
wzorem, niech będzie Wyrocznią, niech będzie Re-
gułą. I nie starajcie się o nic więcej, jak tylko aby-
ście naśladując Dziewicę, doskonale podobali się 
Oblubieńcowi Dusz waszych. Ta bowiem niech 
będzie wasza roztropność, rada, powołanie, reli-
gijność i cel, abyście zawsze szczerze Bogu służyli. 
Jednakże, ponieważ sposób naśladowania Dziewicy 
i podobania się na Jej wzór Bogu, który jest okre-
ślony w waszej Regule, został w całości zaczerpnięty 
z Ewangelii, przeto konieczne jest, abyście wiedzie-
li, o czym – według Ewangelii – Dziewica myślała, 
co mówiła lub czyniła. Tymi trzema sposobami jest 
wam ukazana w Ewangelii Dziewica jako Ta, któ-
ra może jaśnieć w was i która może być naślado-
wana, i jeśli nią będziecie jaśnieć, posiądziecie ży-
cie wieczne. Wiedzcie zatem, że chociaż Dziewica 
Maryja pełna była wszelkich łask i cnót, to jednak 
Duch Święty zechciał i sprawił, że tylko dziesięć ich 
jest wspomnianych przez Ewangelistów. Te dziesięć 
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cnót, które – według świadectwa Ewangelii – Dzie-
wica posiadała, wy także powinniście posiadać, jak 
również to wszystko, o czym – jak czytamy – dzię-
ki nim Dziewica myślała, co mówiła albo czyniła, 
powinniście myśleć, mówić i czynić, i tak według 
każdej z tych cnót trojakim sposobem powinniście 
naśladować Dziewicę sercem, ustami i czynem, na 
czym całkowicie opiera się i polega cała doskonałość 
i prawdziwe wypełnienie waszej Reguły.
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Rozdział I 

CNOTA CZYSTOŚCI 

Maryi Dziewicy spośród Jej cnót wspomniana jest 
w Ewangelii na pierwszym miejscu; którą to cno-
tę powinniście posiadać i według niej Dziewicę 
w trojaki sposób naśladować. 

Nie możemy szczegółowo wyliczać wszystkich 
cnót Dziewicy, lecz będziemy wspominać tylko te, 
które w Ewangelii są wyraźnie wspominane. Tam 
czytamy przede wszystkim, że wspomniana jest cno-
ta dziewiczości [czystości], aby dusze Bogu poświęco-
ne wiedziały, że przede wszystkim do tego powinny 
dążyć i użyć całej zdolności myślenia, aby na wzór 
Dziewicy, jako prawdziwe oblubienice, podobały się 
Chrystusowi w czystości i myślały o tym, mówiły 
i czyniły to, o czym Dziewica z powodu swej czysto-
ści myślała, co mówiła i czyniła, jak o tym czytamy 
w Ewangelii. Z Ewangelii zaś jest wiadome, że Dzie-
wica z powodu swej dziewiczej czystości, aby Bogu 
jak najdoskonalej się podobać, przede wszystkim 
ślubowała dziewictwo, a ponadto w tejże Ewange-
lii czytamy, że poślubiła św. Józefa [por. Łk 1,27] 
i w końcu spytała Gabriela, mówiąc: „Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża”[Łk 1,34]. 
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Tak więc osoby należące do tego Zakonu, według 
wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, aby się Chrystu-
sowi Oblubieńcowi podobać, niech ślubują wieczy-
stą czystość i niech przyjmą prawdziwego Józefa, 
to znaczy Jezusa, za swego Oblubieńca. Niech nie 
szukają żadnych próżności i niech nie mówią ani nie 
słuchają żadnych słów próżnej miłości, lecz starają 
się żyć w zażyłości tylko z Jezusem, swym Oblubień-
cem. O, jak słodko i radośnie będzie umierała ta 
osoba, która w swym życiu oprócz Jezusa nie miała 
innego Ukochanego! 

Żeby zaś posiadać tę cnotę, niech unikają próż-
nowania, pijaństwa, podejrzanych towarzystw, 
zdobienia twarzy i ciała, i głośnego śpiewu dla 
przypodobania się ludziom, ale niech się starają, 
i to usilnie, podobać się tylko Chrystusowi, który 
cały jest upragniony, godny miłości i piękniejszy od 
wszystkich. O, jak wielu próżnowanie i pijaństwo 
doprowadziły do zguby! Jak wielu światowe towa-
rzystwo, poufałości, listy i podarunki doprowadziły 
do potępienia! Jak wiele sumień malowana twarz 
i śpiewanie doprowadziły do złego. 

Szczęśliwa ta dusza, która sercem, ustami i czy-
nem powiedzieć może: Jezus, Miłość moja! Jezus, 
Oblubieniec mój! Jezus, Bóg mój i wszystko! O, jak 
okazałe i rozległe królestwo otrzyma w przyszłym 
życiu dusza, która na tym świecie zamknęła się dla 
Chrystusa w klasztorze, zwłaszcza jeśli zachowała 
nie tylko klauzurę jako miejsce, ale także klauzurę 
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właściwą dla serca, to znaczy nie pozwalając nicze-
mu próżnemu wejść przez okna zmysłów i przez 
uczucie, sercem nie wychodząc na zewnątrz, lecz 
w tych klauzurach jedynie Pana Jezusa całym ser-
cem i uczuciem kochając i jedynie w Nim szukając 
zadowolenia i pociechy. 
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Rozdział II 

CNOTA ROZTROPNOŚCI 

Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na drugim 
miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać i we-
dług niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica była zawsze najroztropniejsza 
i z powodu swej roztropności, by podobać się Chry-
stusowi, o następujących rzeczach myślała, nastę-
pujące rzeczy mówiła i czyniła. Bo „myślała, jakie 
by to było pozdrowienie” Gabriela [Łk 1,29], i „za-
chowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu 
swoim” [Łk 2,19; por. Łk 2,51], a co więcej, uciekła 
do Egiptu [por. Mt 2,13-14], aby ocalić Syna, i nie 
wróciła stamtąd wcześniej niż po śmierci Heroda 
[por. Mt 2,19-21]; w końcu ominęła miejscowość, 
gdzie przebywał Archelaus [por. Mt 2,22]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy du-
sze poświęcone Bogu, aby podobać się Chrystuso-
wi i Dziewicy, nie powinny mówić lekkomyślnie, 
lecz powinny być nieskore do mówienia i powinny 
uprzednio przemyśleć w sercu to, co ma być powie-
dziane, zanim to ustami wypowiedzą. Niech więc 
wystrzegają się słów niepotrzebnych i wszelkiego 
kłamstwa, albowiem Bóg zatraci „wszystkich, któ-
rzy mówią kłamstwo” [Ps 5,7]. A ponieważ najdo-
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skonalsza mądrość polega na tym, że ktoś wie, jak 
podobać się Bogu i jak strzec się wszelkiego grzechu, 
którym Bóg jest obrażony, powinny stale rozważać 
w swoim sercu, jak przez nie przestrzegana jest Re-
guła Najświętszej Maryi Panny i czy ich życie jest 
wobec Jezusa czyste i miłe. Najbardziej zaś powin-
ny strzec się Heroda i Archelausa; nie jest bowiem 
pozbawione tajemnej nauki, że – jak to czytamy 
– Dziewica uciekła przed tymi dwoma królami, 
ponieważ Herod oznacza występek ciała, zaś Arche-
laus – występek ubiegania się o urząd. Nad tymi zaś 
dwoma grzechami łatwiej jest odnieść zwycięstwo 
przez ucieczkę niż przez walkę, gdy mianowicie za 
przykładem Dziewicy osoby poddane tej Regule 
uciekają przed wszelką poufałością i wzdrygają się 
przed wszelkim urzędem lub przełożeństwem. Wte-
dy zaś się mówi, że powracają po śmierci Heroda, 
gdy ciało jest tak martwe i ubieganie się o urząd tak 
oddalane, że urzędy, które przyjmują, tylko na mocy 
posłuszeństwa przyjmują. 

Dla doskonalszego zaś przestrzegania tej roztrop-
ności Dziewicy, do Domu Maryi stanowczo niech 
nie będą przyjmowane żadne inne osoby, jak tyl-
ko anielskie, mianowicie mocne na ciele i duchu, 
bez piętna niesławy, wierzące, i to katolickiej wiary, 
mające wystarczającą wiedzę i niezwiązane żadnymi 
świeckimi więzami. 
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Rozdział III 

CNOTA POKORY 

wspomniana jest w Ewangelii na trzecim miejscu; 
którą to cnotę powinniście posiadać i według niej 
Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica zawsze była najpokorniejszą, na 
której pokorę Pan wejrzał [por. Łk 1, 48], i z powo-
du swej pokory, aby podobała się Bogu, o następu-
jących rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła 
i czyniła. Albowiem zmieszała się, czyli zatrwożyła, 
pochwalona przez Gabriela, któremu z pokorą od-
powiedziała, mówiąc: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego” [Łk 1,38]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, osoby 
należące do tego Zakonu mają się lękać i nie mieć 
spokoju, gdy są chwalone lub wybrane na jakiś 
urząd. Prawdziwa bowiem pokora wówczas w du-
szy jest rozpoznawana, kiedy z zewnątrz chwalona, 
wewnątrz smuci się i nie ma spokoju, jak też praw-
dziwa pycha wtedy jest w kimś poznawana, kiedy 
przez kogoś podziwiany lub wyniesiony na urząd 
zaczyna się radować i cieszy się. Niech się pokornie 
zachowują na kapitułach i na naradach, niech się nie 
uniewinniają i nie bronią, niech nie stawiają włas-
nych poglądów nad poglądy innych przyjęte w całej 
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wspólnocie ani nie idą za własnymi skłonnościami, 
lecz zawsze niech mówią: „Niech mi się stanie we-
dług słowa twego”, nie zaś według mojego. 

Dla posiadania tej cnoty pokory w sposób dosko-
nalszy, niech na przełożeństwo wyniosą sobie jedną 
z osób [ze] wspólnoty, której niech będą posłuszni, 
niech ją kochają i szanują jako zastępującą Maryję 
Dziewicę, ponieważ rzeczywiście taka osoba zajmu-
je Jej miejsce. I dlatego jej rozkazy niech przyjmują 
nie inaczej, niżby wydobywały się z ust Dziewicy, 
i niech strzegą się bardzo, aby nie osądzali jej za-
rządzeń, ale po prostu niech będą jej we wszystkim 
posłuszni. 

W każdą sobotę z reguły niech się odbywa kapi-
tuła win, na której niech otrzymują za swe ułomno-
ści zbawienne pokuty, pomni, że taka kapituła jest 
czyśćcem dla pokornych. Przełożony zaś w sposób 
roztropny niech karze uchybienia, zastosowując na 
wzór dobrego Samarytanina olej z winem [por. Łk 
10,34]. 

Raz w roku także poszczególne domy mają być 
wizytowane przez przełożonego tego Zakonu, któ-
remu niech będzie zlecona troska o nie, czyli dopro-
wadzenie ich do porządku. W czasie takiej wizytacji 
winien on przede wszystkim doszukiwać się prawdy 
co do czystości, miłości i pokoju braterskiego, co 
do ubóstwa i posłuszeństwa, co do odmawiania ofi -
cjum i świętej modlitwy. 
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Co się zaś tyczy kapituł, na których mają od-
bywać się wybory lub pozbawienia [urzędów] dla 
poszczególnych domów albo prowincji, czy też dla 
całego Zakonu; co do trzymania się norm prawnych 
w tych i w wielu innych sprawach, należy prze-
strzegać pod każdym względem świętych kanonów 
i konstytucji apostolskich już wydanych i tych, któ-
re mają być wydane, wraz ze statutami, jakie mają 
być ustanowione przez te kapituły co do zarządzania 
tym Zakonem.
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Rozdział IV 

CNOTA WIARY 

wspomniana jest w Ewangelii na czwartym miej-
scu; którą to cnotę powinniście posiadać i w niej 
Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica była zawsze bardzo silna w wie-
rze i na skutek swej wiary, aby się podobać Bogu, 
o następujących rzeczach myślała, następujące rze-
czy mówiła i czyniła. Albowiem przez wiarę, pokorę 
i posłuszeństwo poczęła Syna Bożego, poszła w oko-
lice górzyste, weszła do domu Zachariasza i pozdro-
wiła św. Elżbietę, tak że św. Elżbieta winszowała Jej: 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni 
się” w Tobie „to, co Ci było powiedziane od Pana” 
[Łk 1,45]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, dusze 
poświęcone Bogu, aby się Bogu podobały, powinny 
być mocne w wierze, ponieważ „bez wiary niemoż-
liwe jest podobać się Bogu” [Hbr 11,6]; powinny 
też przez wiarę począć Jezusa i pójść w okolice gó-
rzyste doskonałości, aby mogły zdziałać coś dobrego 
w domu Zachariasza, to jest w Kościele lub w Zako-
nie; pozdrowić zaś św. Elżbietę, to jest być uczestni-
kami w dobrych uczynkach świętych. 
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Żadna więc przeto osoba nie może być przyjęta 
do tego Zakonu, jeśli nie jest wierząca, i to w ramach 
Kościoła katolickiego, jeśli jest podejrzana o jakąś 
herezję i jeśli jest ekskomunikowana przez Kościół 
rzymski. Bo jakby to mogło być, by do Zakonu 
tego, który jest cały poświęcony na podobanie się 
Bogu, miała być przyjęta osoba, jeżeliby nie była 
wierząca i prawowierna?

Aby posiąść ową cnotę wiary doskonałej w naj-
wyższym stopniu, niech się strzegą, by się nie wda-
wali w jakieś próżne lub niebezpieczne myśli od-
nośnie do wiary, ale niech wierzą po prostu tak, jak 
wierzy święta Matka Kościół. 

Przełożeni zaś są zobowiązani prosić Ojca Święte-
go, aby jeden z kardynałów świętego Kościoła rzym-
skiego był protektorem tego Zakonu, któremu to 
dostojnikowi wszyscy [członkowie] niech okazują 
szacunek i posłuszeństwo, i niech będą poddani Sto-
licy Apostolskiej i Kościołowi rzymskiemu, a jako że 
niewzruszeni w wierze [por. Kol 1,23], niech zacho-
wują cnoty i upodobania Dziewicy Maryi. 
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Rozdział V 

CNOTA POBOŻNOŚCI 

wspomniana jest w Ewangelii na piątym miejscu; 
którą to cnotę powinniście posiadać i według niej 
Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica zawsze była najpobożniejsza, 
i aby się Bogu podobać na skutek swej pobożności, 
o następujących rzeczach myślała, następujące rze-
czy mówiła i czyniła. Albowiem z wielką gorliwością 
i z radością pochwaliła Boga, mówiąc: „Wielbi dusza 
moja Pana” [Łk 1,46]. Każdego roku udawała się do 
Jeruzalem, idąc za Synem, bardzo pobożnie słuchała 
Jego kazań, często wracała do Nazaretu, a wreszcie 
trwała też na modlitwie z Apostołami [por. Dz 1,14]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, du-
sze Bogu poświęcone, aby podobały się Chrystuso-
wi, powinny przede wszystkim nauczyć się sztuki 
i umiejętności chwalenia Boga i modlenia się. Mają 
odmawiać Brewiarz według porządku rzymskiego 
i każdego dnia niech czynią specjalne wspomnienie 
o Błogosławionej Dziewicy Maryi. Gdzie zaś domy 
są założone pod tytułami, odnośnie do Zwiastowa-
nia, [Niepokalanego] Poczęcia albo Przenajświętszej 
Eucharystii, bądź Najświętszej Maryi Łaskawej, albo 
Najświętszej Maryi Bolesnej, albo Pocieszenia, albo 
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Najświętszej Maryi Cnót i tym podobnymi, niech 
odmówią [odpowiednie] ofi cjum tego dnia i przez 
oktawę, i oprócz ofi cjum każdego dnia niech mają 
wspomnienie o tego rodzaju święcie tytularnym. 

Osoby, które nie są obowiązane do odmawiania 
ofi cjum godzin kanonicznych, mają odmawiać Ko-
ronkę do Najświętszej Maryi Panny, która zawiera 
siedemdziesiąt dwa Zdrowaś Maryjo i siedem Ojcze 
nasz. Oprócz tego wszystkie osoby w tym Zakonie 
winny odmówić raz na dzień dziesięć Zdrowaś Ma-
ryjo na cześć dziesięciu cnót Bogarodzicy, poprze-
dzając je jednym Ojcze nasz za Papieża i o pomyślny 
stan Kościoła. Następnie mają stale uczestniczyć we 
wszystkich nabożeństwach wyrażonych tak słowem, 
jak [i samą] myślą, które są zalecone albo nakaza-
ne osobom obojga płci, należącym do Trzeciego 
Zakonu, bądź też do Bractwa tego świętego Stowa-
rzyszenia. A ilekroć usłyszą bicie zegara w dzień lub 
w nocy, powinni odmówić jedno Zdrowaś Maryjo 
na cześć Dziewicy i aby wstawiła się u Syna o po-
kój dla świętego Kościoła katolickiego. Wreszcie 
mają odmawiać raz na dzień pięć Ojcze nasz i tyleż 
Zdrowaś Maryjo na cześć pięciu ran Chrystusa i pię-
ciu szczególnych boleści Maryi Dziewicy. Oprócz 
tego, kiedy usłyszą bicie dzwonów zapowiadających 
odprawienie Mszy świętej, niech odmówią jedno 
Zdrowaś Maryjo za kapłana, który ma ją odprawiać, 
i za lud, który ma jej wysłuchać, i niech wysłuchają 
lub odprawią, jeśli są kapłanami, każdego dnia Mszę 
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święta, i niech w kościele nigdy nie mówią, chyba że 
byłyby to słowa modlitwy. 

Osoby nie będące w stanie kapłańskim mają 
przyjmować według ustalonego porządku Komunię 
świętą co dwa tygodnie oraz w święta Pana Zastępów 
i Maryi Dziewicy, w Wielki Czwartek, w niedziele 
Adwentu i w uroczystość Świętych Apostołów. 

W Zakonie tym przełożeni z ustanowienia Stolicy 
Apostolskiej winni kierować braćmi, którzy składają 
śluby na Regułę Błogosławionej Dziewicy Maryi.

Wszyscy niech także udają się do Jerozolimy, od-
dając się modlitwie przez rozmyślanie, a nie tylko 
ustnej. Przełożeni powinni się starać o to, aby ci, co 
służą Panu pod tą Regułą, mieli głoszone kazania, 
zwłaszcza w Adwencie i w Wielkim Poście oraz we 
wszystkie większe uroczystości całego roku, których 
to kazań niech wszyscy słuchają uważnie i pobożnie, 
bo dusza, która „z Boga jest, słów Bożych słucha” 
[J 8,47].

Powracać do Nazaretu znaczy: po spełnieniu 
obowiązków zaraz wracać do celi lub do kościoła, 
by nie trwonili bezużytecznie czasu i nie tracili na-
bytej zasługi. Trwać zaś na modlitwie znaczy: często 
nawiedzać kościół i brać udział w modlitwach bre-
wiarzowych. 

Aby posiadać doskonalej tę cnotę modlitwy, 
niech dusze Bogu poświęcone nade wszystko mają 
upodobanie w kulcie najczcigodniejszego Sakra-
mentu Eucharystii. Przełożeni niech czuwają nad 



54

tym, by słowem i przykładem uczyli najpierw nabyć 
to [upodobanie]; i kiedy to będzie możliwe, niech 
przez całe oktawy oddają nieustanną cześć tak wiel-
kiemu Sakramentowi; szczególną bowiem poboż-
nością Dziewica otaczała Mszę świętą, czyli najczci-
godniejszy Sakrament Ołtarza. 
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Rozdział VI 

CNOTA POSŁUSZEŃSTWA

 
Dziewicy jest wspomniana w Ewangelii na szóstym 
miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać i we-
dług niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica zawsze była najposłuszniejsza 
tak wobec Boga, jak i wobec ludzi ze względu na 
Boga. Dlatego aby podobać się Bogu na skutek 
swego posłuszeństwa o następujących rzeczach my-
ślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. Gdyż 
z posłuszeństwa poczęła Boga; i gdy wypełniły się 
dni oczyszczenia, stawiła swego Syna [przed Panem] 
w świątyni, składając tam w ofi erze parę synogarlic 
albo gołębi [por. Łk 2,22-24]. Była posłuszna ce-
sarzowi, idąc do Betlejem i tam zgłaszając się jako 
poddana władcy [por. Łk 2,1.4-5]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, dusze 
Bogu poświęcone, aby podobać się Chrystusowi, 
powinny być posłuszne Bogu, wypełniając dzie-
sięć Jego przykazań; powinny ofi arować synogar-
lice, spowiadając się ze swych grzechów; podobnie 
i gołębie, miłując Boga z całego serca, i Jemu, po 
zakończeniu dnia, zanim udadzą się na spoczynek, 
mają przedstawić swoje prace, zdając z nich sprawę. 
Powinni być zatem posłuszni swoim przełożonym 
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ze względu na Boga, pamiętając, że Dziewica, która 
poczęła z posłuszeństwa, również trwając w posłu-
szeństwie wobec człowieka, to jest cesarza Augusta, 
porodziła Boga. Bez posłuszeństwa bowiem dusza 
nie może począć niczego dobrego ani zrodzić lub 
uczynić jakiegoś dobrego dzieła. 

Aby zaś posiadać doskonalej cnotę posłuszeń-
stwa, powinni mieć wybranego na kapitule jednego 
zwierzchnika i jemu stanowczo być posłuszni. A po-
nieważ tego rodzaju zwierzchnik zastępuje Dziewi-
cę, wypada, aby był „naczyniem wybranym” cnoty, 
i wszelkiej doskonałości. Odnośnie zaś do innych 
przełożeństw miejscowych i oddzielnych wyborów 
tych, co sprawują urzędy we wspólnotach, niech 
przestrzegają swoich własnych Konstytucji. Wszy-
scy muszą pamiętać również, że kiedy przyszli do 
tego Zakonu, wyrzekli się swojej woli ze względu na 
Boga, i że dopuszczają się świętokradztwa tego ro-
dzaju osoby, kiedy na nowo podejmują własne wole 
i skłonności. 

Żadna z nich niech nie składa profesji ślubów 
przed ukończeniem szesnastu lat ani niech nie bę-
dzie przyjmowana przed czternastym lub po czter-
dziestym roku życia, chyba że istnieje bardzo ko-
nieczna i nagląca przyczyna takiego przyjęcia. 

Gdy zaś składają profesję zakonną, niech mówią: 
W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, i najczcigodniejszej Matki Bożej, Dziewicy 
Maryi, ja N.N. przyrzekam i ślubuję Bogu i Dziewicy 
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Maryi oraz wszystkim świętym i Tobie N.N. (wymie-
nia się tytuł przełożonego, przed którym składa się 
profesję), przez całe moje życie przestrzegać „Reguły 
dziesięciu upodobań Błogosławionej Dziewicy Maryi”, 
żyjąc w czystości i posłuszeństwie oraz świętym ubó-
stwie, dostosowując me obyczaje do tejże Reguły przez 
tego rodzaju zobowiązanie, jakim w niej i przez nią są 
zobowiązani jej profesi. 

Przyjmujący zaś profesję niech powie: Jeśli tych 
rzeczy będziesz przestrzegał, obiecuję ci, że posiądziesz 
Pana Jezusa jako tego, który cię wynagrodzi w niebie. 
Wszyscy obecni niech odpowiedzą głośno: Amen. 
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Rozdział VII 

CNOTA UBÓSTWA 

Dziewicy jest wspomniana w Ewangelii na siód- 
mym miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać 
i według niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica najuboższa zawsze żyła bardzo 
ubogo i na skutek ubóstwa, aby się Bogu podobać, 
o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy 
mówiła i czyniła. Albowiem, ponieważ nie było dla 
Niej miejsca w gospodzie, zamieszkała w ubożuch-
nym miejscu; Jezusa „złożyła w żłobie”, w nędzne 
pieluszki Go owinęła [por. Łk 2,7], piersią swą kar-
miła, nie mając dla swego Syna jakiegokolwiek in-
nego pożywienia. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy dusze 
Bogu poświęcone powinny kochać i zachowywać tę 
ewangeliczną perłę ubóstwa, bez której upadają pra-
wie wszystkie fundamenty doskonałości. Niełatwo 
w klasztorze znaleźć te dwie rzeczy razem, mianowi-
cie: bogactwo i pobożność. A zatem osoby składają-
ce śluby na tę Regułę, niech przebywają jak podróżni 
w domach swego Zakonu; których budynki niech 
będą wznoszone bez przesadnej elegancji i zbytku. 
Jezusa bowiem składają w żłobie, kiedy kochają li-
che cele i sypialnie; owijają w pieluszki, kiedy ubie-
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rają się w szorstką i grubą odzież; karmią mlekiem 
dziewiczym, kiedy nie dopuszczają sprośnych myśli 
do swoich serc. 

Dla posiadania tej cnoty w sposób doskonalszy, 
aby Chrystusowi się podobać, powinni wszystko 
mieć wspólnie, a nic prywatnie. Powinni też zwrócić 
uwagę na dwie rzeczy: po pierwsze, aby w żaden spo-
sób nie przyjmowano do nowicjatu osoby ze skazą 
symonii; po drugie, aby nie kupowano ani nie przyj-
mowano lub nie szukano posiadłości i dochodów 
zbędnych, czyli zbytecznych, nie proszono o książki 
albo o inne rzeczy do ubrania lub dla [wykonania] 
niepotrzebnych prac, ale niech starają się jeść z pracy 
własnych rąk, tak dla unikania próżnowania, jak też 
dla naśladowania Dziewicy, która własnymi rękami 
pracowała. A zatem niech naśladują też, tak w pra-
cach duchowych, jak i fi zycznych, chwalebne zwy-
czaje innych zakonów. 

Wreszcie wszyscy powinni strzec raczej rzeczy 
wspólnych aniżeli tych, które są udzielone każdej 
poszczególnej osobie. Trzeba zaś zaopatrzyć każdego 
w to wszystko, co jest konieczne według ślubowa-
nego ubóstwa, w szczególny sposób chorych, sto-
sownie do potrzeb każdego. W odpowiednim czasie 
należy robić zapasy, zwłaszcza tych rzeczy, których 
wcale nie można znaleźć w innym czasie. Lecz niech 
przełożony strzeże się, aby sprzyjając jednemu, in-
nych przez to nie skrzywdzić. 
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Rozdział VIII 

CNOTA CIERPLIWOŚCI 

Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na ósmym 
miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać i we-
dług niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować. 

Maryja Dziewica zawsze była najcierpliwsza 
i aby podobać się Bogu na skutek swej cierpliwości 
o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy 
mówiła i czyniła. Cierpliwie znosiła prześladowanie 
ze strony Heroda i Żydów. Przez trzy dni strapiona 
szukała Syna, a kiedy Go znalazła, głosem w jakimś 
sensie radosnym i matczynym rzekła: „Synu, cóżeś 
nam tak uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szu-
kaliśmy Ciebie” [Łk 2,48]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, dusze 
Bogu poświęcone, aby podobać się Chrystusowi, 
winny pragnąć dla imienia swego Oblubieńca coś 
wycierpieć [por. Dz 5,41] i jakikolwiek krzyż cierp-
liwie znosić, a nawet cieszyć się, kiedy cierpią nie-
słuszne prześladowania, gdyż Pan Jezus powiedział: 
„W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze” 
[Łk 21, 19]. Apostoł zaś rzekł: „Jeśli razem z Nim 
cierpimy, razem z Nim też królować będziemy” 
[por. Rz 8,17; 2 Tm 2,12]. A zatem dusze, które dla 
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Chrystusa znoszą zło na tym świecie, otrzymają od 
Chrystusa wynagrodzenie w niebie. 

Aby posiadać tę cnotę cierpliwości w sposób 
doskonalszy, dusze Bogu poświęcone powinny być 
napawane otuchą; jeśli czasem Bóg je nie tak szyb-
ko wysłuchuje lub jeśli nie jest przez nie natych-
miast znaleziony, oto powinny dalej szukać Jezusa 
w cierpliwości przez trzy dni, to jest przez skruchę, 
spowiedź i zadośćuczynienie, i w końcu pobożnie 
się użalając, powinny prowadzić zaufane rozmowy 
z Chrystusem i zadawać Mu pytania, jak to zwykły 
czynić oblubienice wobec Oblubieńca. Wielu jest 
bowiem ludzi, którzy nie znajdują Jezusa, ponieważ 
nie szukają Go przez trzy dni, lecz tylko przez dwa 
dni; nie czynią bowiem dobrej i ważnej spowiedzi, 
ponieważ ukrywają i przemilczają pewne grzechy. 

Niech więc zwrócą uwagę na to, że nie ma nicze-
go, co by tak czyniło duszę przyjazną Jezusowi, jak 
radosne znoszenie krzywd dla Niego. 
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Rozdział IX 

CNOTA ŁASKAWOŚCI 

Dziewicy, czyli Jej miłości bliźniego, wspomniana 
jest w Ewangelii na dziewiątym miejscu; którą to 
cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę 
w trojaki sposób naśladować.
 
Maryja Dziewica zawsze była w najwyższym stop-

niu gorejąca miłością i była łaskawości, a zwłaszcza 
miłosierdzia najpełniejsza, i aby na skutek swej mi-
łości bliźniego Bogu się podobać, o następujących 
rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyni-
ła. Albowiem Syna własnym mlekiem karmiła i od-
daliła Go od prześladowania Heroda, przenosząc do 
Egiptu [por. Mt 2,14]; troszczyła się o swego bliź-
niego, domagając się wina w Kanie Galilejskiej [por. 
J 2,3], a w końcu dała sługom zbawienną naukę, 
pouczając i oświecając ich [por. J 2,5]. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, dusze 
Bogu poświęcone, aby podobać się Chrystusowi, 
powinny Jezusa karmić mlekiem, to znaczy święty-
mi uczuciami, nikogo oprócz Chrystusa nie kochać 
i jedynie z Jezusem szukać zażyłości, z nikim innym. 
Oprócz tego mają Chrystusa zanieść do Egiptu, to 
znaczy w swoich pokusach myśleć o śmierci, która 
oznacza Egipt. Wino zaś i naukę dawać będą bliź-
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niemu, gdy będą wykonywać uczynki miłosierdzia 
względem ciała i duszy. Skoro osoby należące do 
tego Zakonu są i zwą się szczególnymi i osobliwy-
mi naśladowcami Maryi Dziewicy, powinny więc 
wraz z Dziewicą miłosierdzia najpełniejszą i one 
same być pełne miłosierdzia. Niech ten Zakon prze-
wyższa inne w pokorze, łaskawości i czystości, gdyż 
chwalebna Dziewica te trzy cnoty spośród innych 
szczególnie umiłowała. 

Aby zaś posiadać tę cnotę łaskawości doskonalej, 
niech rozważą, że dom, w którym mieszkańcy się 
wzajemnie nie kochają, jest domem diabła, w któ-
rym Chrystusa nie ma, gdyż „stało się w pokoju 
miejsce jego” [Ps 75,3]; i że tracą i marnotrawią, co-
kolwiek czynią bez miłości. Niech zatem codziennie 
czynią między sobą słowo pokoju, według pobożno-
ści Dziewicy, aby mianowicie czynili zawsze i zacho-
wywali pokój między sobą, jednając spierających się, 
wszystkim wybaczając i zawsze będąc rzecznikami 
pokoju; niech także łatwo odpuszczają innym prze-
winienia, jeśli chcą, by Bóg odpuścił im ich własne 
[por. Mt 6,14-15]; i niech cudzych grzechów nie 
widzą, lecz swoje zawsze mają przed oczyma [por. 
Mt 7,1-5], gdyż jest to warunek prawdziwej miłości 
bliźniego i pokory. 

Dlatego więc osoba ustanowiona w przełożeń-
stwie niech ma tę troskę, i ani jej oczy niech nie 
zamkną się na spoczynek, jeśli uprzednio nie po-
jedna kłócących się albo nienawidzących się, albo 
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ubliżających innym lub źle o nich mówiących, wie-
lu bowiem zgubił oszczerczy język. W końcu niech 
tym większe i obfi tsze będzie współczucie wobec 
chorych, którym osoby zdrowe mają tak służyć, jak 
sami by w wypadku swej choroby chcieli, aby z nimi 
rozsądnie postępowano i im służono [por. Mt 7,12], 
i niech rozważą, że cnoty są siostrami, a co więcej, 
nie powinni siostry miłości wypędzać z domu. 
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Rozdział X 

CNOTA BOLEŚCI

czyli współcierpienia, wspomniana jest w Ewan-
gelii na dziesiątym miejscu; którą to cnotę powin-
niście posiadać i według niej Dziewicę w trojaki 
sposób naśladować.
 
Maryja Dziewica zawsze była najboleściwsza i naj-

pełniejsza współcierpienia ze śmiercią Syna, i aby 
podobać się Bogu przez współcierpienie z Synem, 
o następujących rzeczach myślała, następujące rze-
czy mówiła i czyniła. Albowiem często rozważała 
w duchu słowa Symeona: „A duszę Twoją własną 
przeniknie miecz” [Łk 2,35]. Stała pod krzyżem 
umierającego Syna [por. J 19,25], często rozważała 
Jego rany i ustawicznie nawiedzała miejsca [Jego] 
Męki. 

Według wzoru i w naśladowaniu Dziewicy, dusze 
Bogu poświęcone, aby się Chrystusowi podobać, 
powinny w sercach swoich stale nosić wiązkę mir-
ry. Ta dziesiąta cnota krzyża jest ostatnią i końcową, 
ponieważ na niej, jak długo żyjemy na tym łez pa-
dole, polega doskonałość dusz naszych. 

Dla posiadania więc tej łaski krzyża, czyli współ-
cierpienia z Ukrzyżowanym i z Dziewicą Matką, 
niech pomyślą, że ta łaska „nie bywa znaleziona 
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w ziemi ludzi rozkosznie żyjących” [Hi 28,13]. Stąd 
jest rzeczą konieczną, aby dusza, która pragnie dojść 
do tej cnoty, żyła trzeźwo i wstrzemięźliwie, i aby 
tylko w swym Oblubieńcu szukała pociechy; i aby 
również w szatach jaśniała śmierć jej Oblubieńca, 
niech umartwia swoje ciało i okrywa je szorstkim 
i lichym ubraniem. 

Stąd, co się tyczy wstrzemięźliwości, osoby na-
leżące do tego Zakonu powinny pościć, poza zwy-
kłymi wigiliami, suchymi dniami i Wielkim Postem 
Kościoła, w ciągu całego swego życia także w każdy 
piątek i sobotę, ponieważ i Dziewica w te dwa dni 
była w żałobie i największej boleści. Skoro jednak 
jakieś osoby, uzyskawszy uprzednio pozwolenie, 
chciałyby pościć w Adwencie, niech będą błogosła-
wione przez Chrystusa Pana i przez Jego Dziewicę 
Matkę. 

Co zaś do habitu, to niech trzymają się tego prze-
pisu: aby mianowicie odziewały się w taki sposób 
i na taki wzór, jak odziewali się Jezus i Jego Mat-
ka, i ponieważ dusze Bogu poświęcone mają być 
czynem i habitem podobne do swego Oblubieńca 
Chrystusa i do Dziewicy Matki Jego, konieczne jest, 
aby tak Matka, jak i Syn jaśnieli w ich ubiorach, to 
jest przez biały kolor w habitach i przez czerwony 
we wstęgach Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia, do 
którego, noszonego pod zewnętrznym odzieniem, 
ma być przymocowany wizerunek Bogarodzicy, 
ozdobiony ciemnoniebieskim kolorem. Poza tym 
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niech noszą dziesięć modlitewnych czarnych pa-
ciorków, w sposób widoczny wiszących u pasa, czy-
li dziesięć Zdrowaś Maryjo na pamiątkę dziesięciu 
cnót tejże Przeczystej Dziewicy. 

Oprócz tego, aby służyły Chrystusowi i Jego Naj-
świętszej Matce Dziewicy z radością i w pokoju, i ze 
spokojnym sumieniem, oddaliwszy wszelką wątpli-
wość i mgłę niepokoju, niech osoby podlegające tej 
Regule i składające profesję według podanej wyżej 
formuły wiedzą, że są zobowiązane pod grzechem 
śmiertelnym tylko do trzech ślubów; jeśli zaś złożyły 
tylko śluby proste z przysięgą wytrwania, są zobo-
wiązane przestrzegać również tej przysięgi. Do in-
nych zaś dzieł Dziewicy są zobowiązane tylko pod 
sankcją kary lub dyscypliny. 

Teraz zaś, ponieważ wyłożyliśmy wszystkie ewan-
geliczne sposoby postępowania, w których Dziewi-
ca Maryja bez zmazy poczęta powinna jaśnieć i być 
naśladowana, zwieńczeniem tej Reguły czynimy wy-
trwałość, gdyż i w Piśmie Świętym na koniec jest 
powiedziane, że „wszyscy trwali [...] na modlitwie 
[...] z Maryją, Matką Jezusa” [Dz 1,14]; niech więc 
osoby poświęcone Bogu, a należące do tego Zako-
nu, trwają w przestrzeganiu swej Reguły, gdyż te, 
które „wytrwają aż do końca, te będą zbawione” 
[Mt 10,22].
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BRACTWO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW

istnieje od XVIII w. i zrzesza osoby, które w szczególny sposób 
zawierzają swoje życie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie 
Poczętej. Członkowie Bractwa noszą szkaplerz Niepokalanego 
Poczęcia, tzw. niebieski szkaplerz oraz otrzymują dyplom 
przynależności do Bractwa.

informacje
nt. przyjęcia do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, 
duchowych obowiązków i korzyści członków Bractwa oraz 
informacje o niebieskim szkaplerzu można uzyskać:

Stowarzyszenie Pomocników Mariaskich 
przy Zgromadzeniu Ksiy Marianów

ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
tel. 22-833-74-05 lub 22-651-90-29

fax: 22-833-32-33
e-mail: spm@marianie.pl    www.spm.pl.pl
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to najstarszy męski zakon polskiego pochodzenia, który przetrwał do 
naszych czasów. Założył go w 1673 r. bł. Stanisław Papczyński, a na 
początku ubiegłego stulecia zreformował bł. Jerzy Matulewicz. Od ponad 
300 lat marianie szerzą cześć Niepokalanego Poczęcia NMP, modlą się za 
zmarłych i głoszą królestwo Boże na ziemi. Jest ich niewielu, około 500 
na świecie, angażują się jednak w rozmaite dzieła: od pracy parafi alnej po 
misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwo specjalistyczne, od 
prowadzenia szkół i pracy naukowej po działalność wydawniczą. Wszystko 
to zgodnie z ich hasłem:  Za Chrystusa i Kościół.

Duszpasterstwo Młodziey i Powoła 
Zgromadzenia Ksiy Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary k. Konina, 501 650 750; 503 079 511
duszpasterz@marianie.pl    www.mlodzi.marianie.pl    www.marianie.pl

to wspólnota kontemplacyjna, której pełna nazwa brzmi: Zakon Najświętszej 
Maryi Panny. Żyje ona Regułą dziesięciu cnót NMP. Zakon założyła 
w 1501 r. św. Joanna Francuska przy aktywnym wsparciu bł. Gabriela Marii 
OFM. Ponad 500-letnią działalność sióstr najkrócej scharakteryzować 
mogą słowa zaczerpnięte z ich reguły: „Naśladując Najświętszą Dziewicę 
i za Jej przykładem, [niech] siostry, by podobać się Chrystusowi (...) 
spełniają dzieła miłosierdzia wobec ciał i dusz ...”. Kierując się tą dewizą, 
siostry anuncjatki, biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania, starają 
się pełnić swoją posługę w Kościele, żyjąc, modląc się i pracując w siedmiu 
klasztorach: we Francji, Belgii, Kostaryce i w Polsce. Jeśli chcesz uzyskać 
więcej informacji dotyczących zakonu oraz warunków wstąpienia, napisz 
pod adresem:

Klasztor Sióstr Anuncjatek
Grąblin 115, 62-563 Licheń Stary k. Konina

anuncjatki@marianie.pl    www.anuncjatki.pl

Siostry zapraszają również chętnych do odbycia rekolekcji indywidualnych. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt listowny lub internetowy.

MARIANIE

ANUNCJATKI
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KORONKA

10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty 
Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w 1699 roku na 
podstawie „Reguły dziesięciu cnót NMP”. Polecenie i sposób od-
mawiania koronki zawiera rozdzial V wspomnianej Reguły.

Najpierw czynimy znak krzyża świętego. Następnie odmawiamy 
jeden raz Ojcze nasz  i dziesięć razy Zdrowaś Maryjo. Za każdym ra-
zem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża..., wymieniamy jedną 
cnotę w następującej kolejności:

 1. Najczystsza,
 2. Najroztropniejsza,
 3. Najpokorniejsza,
 4. Najwierniejsza,
 5. Najpobożniejsza,
 6. Najposłuszniejsza,
 7. Najuboższa,
 8. Najcierpliwsza,
 9. Najmiłosierniejsza,
10. Najboleśniejsza.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
O. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na 
mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od 
wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grze-
chu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszyst-
kie wieki wieków.
O. Amen.

W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
O. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.



Mistyczne zaślubiny św. Joanny de Valois
(malarz ze szkoły Rubensa)

Reguła
dziesięciu cnót ewangelicznych

Najświętszej Maryi Panny
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