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Dios namon nga Amay, dira kay Juan-Claudio Colin nga
imo sulogoon ginhatag mo sa imo katawhan ang isa ka
bulahan nga pari kag relihiyoso nga pamuno nga
ginpahinungod sa pagserbisyo sa Santa Iglesya paagi sa
pagsunod sa kabuhi ni Maria.
Nagapangabay kami nga himayaon mo ang imo hamili nga
sulogoon sa tunga sang imo Santa Iglesya kag ihatag sa
amon ang amon ginapangayo paagi sa iya panabang.
(isiling ang ginapangayo)
Ini amon ginapangayo paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Amen.
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Kung may naaguman kamo nga grasya paagi kay Fr. Colin,
palihog pahibaloa si:

Kung may naaguman kamo nga grasya paagi kay Fr. Colin,
palihog pahibaloa si:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,

R P Carlo-Maria Schianchi SM,

Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

May Permiso Ini Sang Simbahan

May Permiso Ini Sang Simbahan

Ilonggo

Ilonggo

Dios namon nga Amay, dira kay Juan-Claudio Colin nga
imo sulogoon ginhatag mo sa imo katawhan ang isa ka
bulahan nga pari kag relihiyoso nga pamuno nga
ginpahinungod sa pagserbisyo sa Santa Iglesya paagi sa
pagsunod sa kabuhi ni Maria.
Nagapangabay kami nga himayaon mo ang imo hamili nga
sulogoon sa tunga sang imo Santa Iglesya kag ihatag sa
amon ang amon ginapangayo paagi sa iya panabang.
(isiling ang ginapangayo)
Ini amon ginapangayo paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Amen.

Dios namon nga Amay, dira kay Juan-Claudio Colin nga
imo sulogoon ginhatag mo sa imo katawhan ang isa ka
bulahan nga pari kag relihiyoso nga pamuno nga
ginpahinungod sa pagserbisyo sa Santa Iglesya paagi sa
pagsunod sa kabuhi ni Maria.
Nagapangabay kami nga himayaon mo ang imo hamili nga
sulogoon sa tunga sang imo Santa Iglesya kag ihatag sa
amon ang amon ginapangayo paagi sa iya panabang.
(isiling ang ginapangayo)
Ini amon ginapangayo paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Amen.

Kung may naaguman kamo nga grasya paagi kay Fr. Colin,
palihog pahibaloa si:

Kung may naaguman kamo nga grasya paagi kay Fr. Colin,
palihog pahibaloa si:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,

R P Carlo-Maria Schianchi SM,

Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

May Permiso Ini Sang Simbahan

May Permiso Ini Sang Simbahan

Si Jean Claude Colin kay natawo lapit sa St.
Bonnet le Troncy, sentro sa Francia, sa panahon
sa pagsugod sang French nga gamo kag pagtaas
sang kahadlok.
May ara siya nga diyutay nga ambisyon nga
magpari sa mga ginpabayaan nga katoliko, sa
bug-os nga nasud kag naordinahan siya sang
Hulyo 22, 1816 sa syudad sang Lyons.
Sa sunod nga adlaw, nahimo siya nga isa sa mga
dose nga nagpromisa sa pagsugod sang isa ka
relihiyoso nga pamilya nga magdala sa pangalan
ni Maria kag may-ara nga mga upod nga grupo
sang madre, bothers, layko kag mga pari.
Sa iya pagkahamtong nga pari, nahimo sya nga
Founder sa marist Fathers, kag naningkamot
nga waay sang kapoy-kapoy sa pagpadayon sa
tanan nga sanga sang Pamilyang Marista.
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Sadtong 1836, ang grupo sa mga pari kay naaprobahan sa Holy See, kay si Fr. Colin nag-siling
nga magpadala sya sang mga misyonaryo sa,
“Basin diin nga lagyo nga baybayon” pati na ang
mga mariit nga lugar sang south kag west Pacifico.
Sa isa ka pari nga nagpamukadkad ang grupo sa
mga misyonaryo, si Fr. Colin kay nagdaog sa
paghigugma kag respito sa mga nauna nga
Marista, bisan bata pa ang Society ni Maria, sa
iyang pagdumala kag pagkasuperior General
nagdamo ang ila miembro, mga ministria kag
kakuyaw nga impluwensyadong misyonaryo.
Sa pila ka tuig nga nabilin sa iyang kinabuhi gin
perpekto nya ang balaod kag konstitusyon sang
Marist Fathers, kag namatay sya sa La Neyliere
sadtong Nobembre 15, 1875.
Ang hinondan sa iya pagkabalaan kay gin duso
pag usab sang 2011.
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