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El text que segueix és una traducció de la promesa que van pronunciar 12 joves en llatí - uns ordenats 

sacerdots el dia abans, altres encara seminaristes – el dia 23 de juliol de 1816, a la capella de Fourvière, 

a Lió (la basílica actual encara no s’havia construït). Cal, doncs, situar el llenguatge utilitzat en el cotext de 

principis del segle XIX.  

  

Promesa de Fourvière 

 
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 

 

Tot per la major glòria de Deu i el major honor de Maria, mare del Senyor Jesús. 

 

Nosaltres, els sotasignats, desitjant contribuir a la major glòria de Deu i al major honor de 

Maria, mare del Senyor Jesús, afirmem i manifestem la nostra intenció sincera i la nostra 

ferma voluntat de dedicar-nos, tant aviat com sigui possible, a formar la molt pietosa 

congregació dels Maristes. 

 

Per això, pel nostre gest i la nostra firma, ens consagrem definitivament i tant com podem, 

nosaltres i els nostres bens, a la societat de la Verge santíssima. 

 

Ho fem, no com infants ni a la lleugera, no amb finalitats humanes o esperant obtenir 

beneficis temporals, sinó amb serietat i maduresa, després d’haver demanat consell i 

d’haver-ho considerat tot davant Déu, únicament en vista a la major glòria de Déu i al major 

honor de Maria, mare del Senyor Jesús. 

 

Estem disposat a acceptar totes les dificultats, treballs, molèsties i, si cal un dia, les tortures, 

ja que ho podem tot en aquell que ens enforteix, Jesucrist. 

 

A ell prometem, pel mateix fet, fidelitat, en el si de la nostra santa Mare Església catòlica 

romana, així com al reverendíssim senyor bisbe, per tal de ser bons servidors de Jesucrist, 

nodrits per les paraules de la fe i la bella doctrina que hem seguit per la seva gràcia… 

 

Prometem solemnement que ens lliurarem, nosaltres i tot el que tenim, per tal de salvar les 

ànimes per tots els mitjans possibles, emparats en el nom de la molt augusta Verge Maria i 

sota els seus auspicis.  

 
Joan Claudi Courveille 

Joan Claudi Colin 

Marcel·lí Champagnat 

Esteve Terraillon 

Esteve Déclas 
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