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Kjære Gud, om det er din hellige vilje at maristenes
grunnlegger, Jean-Claude Colin,
skulle bli æret som en helgen til ditt navns pris, så vis
oss den gunst han nyter for ditt åsyn ved å gi oss den
nådegave vi nå ber om på hans forbønn:
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(nevn anmodningen)

(nevn anmodningen)

Dette ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Dette ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Dronning av Marias Selskap, be for oss.

Dronning av Marias Selskap, be for oss.

Om du mottar en nådegave ved p. Colins forbønn,
vennligst informer:

Om du mottar en nådegave ved p. Colins forbønn,
vennligst informer:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy

R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy

Email: postulator@maristsm.org

Email: postulator@maristsm.org

Med kirkelig godkjenning

Med kirkelig godkjenning
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Jean-Claude Colin ble født nær St Bonnet le
Troncy, midt i Frankrike, den 7. august 1790,
mens den franske revolusjon satte i gang dens
terrorvelde.
Hans hemmelige ambisjon om å være prest
blant nasjonens forfulgte katolikker ble
virkelighet da han ble ordinert, 22. juli 1816, i
byen Lyon.
Dagen etter var han en av tolv som lovet å
starte en ny ordensfamilie som skulle bære
Marias navn. Den skulle ha grener for søstre,
brødre, legfolk og prester.

I 1836 ble prestenes gren godkjent av
Pavestolen, idet p. Colin tilbød å sende
misjonærer ”til en hvilken som helst fjern kyst”,
medregnet de avsidesliggende misjonsområdene
i det sydvestlige Stillehav.
Som far for den blomstrende gruppen av
misjonærer vant p. Colin hengivenheten og
respekten til de første maristmisjonærene.
Samtidig vokste det unge Marias Selskap under
hans ledelse som generalsuperior, i antall,
virkefelt og utvidet innflytelse.
Han viet sine siste år til å klargjøre regelen og
konstitusjonene for maristpatrene. Han døde i
La Neylière den 15. nov 1875.

Den unge presten ble maristpatrenes
grunnlegger og arbeidet utrettelig med å fremme
alle grenene av maristfamilien.

Prosessen for hans saligkåring ble gjenopptatt i
2011.
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