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يا رب ،إذا كانت مشيئتك المقدسة أن يكرّم مؤسسنا المريمي
جان كلود كولن قدّيسا ً ممجداً إلسمك،
أرنا ما أنعمت به عليه عبر إعطائنا النعمة التي سوف
نطلبها من خالله.
(طلب النعمة)
هذا ما نطلبه من يسوع المسيح إلهنا .آمين.
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ملكة جمع ًّية مريم ،صلّي ألجلنا.
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مؤسس و أب
في العام  ٠١٨١حصل على موافقة الكرسي
الرسولي كما عرض األب كولن ان يرسل
المبشرين " إلى أبعد الحدود" بما في ذلك البعثات
النائية في جنوب غرب المحيط الهادئ.
قد فاز األب كولن بموّ دة و إحترام الروّ اد المريميين
ضمن عائلة مريم الحديثة التي كانت بقيادته
كرئيس عام و زادت بأعداد المنتسبين ،المبشرين،
والتأثير التبشيري الكبير.
أمضى السنوات األخيرة من حياته بتحسين قانون
و شرعة اآلباء المريميين ،توفي في  ٠١تشرين
الثاني  ٠١٧١في " ال نِيليير".
أعيد البحث في قضية تطويبه في العام .٢١٠٠

ولد جان كلود كولن قرب " سانت بونيه لوتر نسي
" ،في وسط فرنسا ،في  ٧آب  ٠٧٧١عندما بدأ
عهد الثورة الفرنسية اإلرهابي .تحقق طموحه
ليكون كاهنا ً بين األمة الكاثوليكية المضطهدة
ورسم في  ٢٢تموز  ٠١٠١في مدينة ليون.
في اليوم التالي كان واحداً من اإلثني عشر الذين
وعدوا بتأسيس اسرة دينية جديدة تحمل اسم مريم.
وسيكون هناك فروعا ً من اإلخوة و األخوات،
العلمانيين والكهنة.
أصبح الكاهن الشاب مؤسسا ً لآلباء المريميين
وعمل بال كلل من أجل تعزيز جميع فروع هذه
العائلة.
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