KINH XIN ƠN
Nhờ sự chuyển cầu của tôi tớ Chúa
Cha Jean-Claude Colin SM
Vị sáng lập Dòng Marian

Vietnamese

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã ban cho chúng
con và Hội Thánh người tôi tớ là cha Jean_ Claud Colin, là
một vị chủ chăn hăng hái và nhiệt tâm. Người là Đấng
sáng lập dòng Marian để phục vụ nhà Chúa theo tinh thần
thiêng liêng của Đức Mẹ Maria.
Chúng con cùng cầu xin Chúa, và nhờ lời bầu cử của Ngài
ban ơn lành mà chúng con đang nguyện xin với sự trung
thành phục vụ Hội Thánh và tha nhân như lòng Chúa
muốn.
Chúng con cùng cầu xin nhờ Đức Giesu Kito Chúa chúng
con. Amen
Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu
xin với Cha Jean_Claud Colin SM, xin vui lòng gửi về địa
chỉ là:
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
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Người sáng lập và người cha
Jean-Claude Colin đã được sinh ra gần St Bonnet
le Troncy, miền Trung nước Pháp,vào ngày 07
tháng 8 năm 1790, cuộc Cách mạng
Pháp bắt đầu triều đại của khủng bố. Tham
vọng yên tĩnh của Ngài là
một linh mục trong số những người Công giáo bị
áp bức của dân tộc của ông đã
được thực hiện với sự phối trên 22 Tháng Bảy,
1816, tại thành phốLyons.
Ngày hôm sau, ông là một trong mười
hai người hứa sẽ tìm thấy một gia đình tôn giáo
mới mang tên của Mẹ Maria. Sẽ
có các chi nhánh của chị em, anh em, giáo dân và
linh mục.
Các linh mục trẻ đã trở thành người sáng lập của
các Giáo Phụ Marist và làm việckhông mệt
mỏi về phía để thúc đẩy tất cả các chi nhánh của
gia đình Marist.
Năm 1836, chi nhánh của các linh mục đã
giành phê duyệt của Tòa

Thánh là Cha Colinđề nghị gửi truyền
giáo "bờ xa bất cứ điều gì", bao gồm các
nhiệm vụ từ xa của nam tây Thái Bình Dương.
Như là cha đẻ của nhóm nở hoa của các nhà
truyền giáo, cha Colin đã giành được tình
cảm và sự tôn trọng của Marists tiên
phong như Hội trẻ sơ
sinh của Đức Maria dưới sự lãnh
đạo của mình là bề trên tổng quyền mở
rộng số lượng, các Bộ và ảnh hưởng truyền
giáo phi thường.
Chi tiêu cho các năm sau của cuộc đời
mình hoàn thiện các quy tắc và hiến pháp của
các Giáo Phụ Marist,
ông qua đời tại La Neyliere trên 15 Tháng
Mười Một, 1875.

Người sáng lập và người cha
Jean-Claude Colin đã được sinh ra gần St Bonnet
le Troncy, miền Trung nước Pháp,vào ngày 07
tháng 8 năm 1790, cuộc Cách mạng
Pháp bắt đầu triều đại của khủng bố. Tham
vọng yên tĩnh của Ngài là
một linh mục trong số những người Công giáo bị
áp bức của dân tộc của ông đã
được thực hiện với sự phối trên 22 Tháng Bảy,
1816, tại thành phốLyons.
Ngày hôm sau, ông là một trong mười
hai người hứa sẽ tìm thấy một gia đình tôn giáo
mới mang tên của Mẹ Maria. Sẽ
có các chi nhánh của chị em, anh em, giáo dân và
linh mục.
Các linh mục trẻ đã trở thành người sáng lập của
các Giáo Phụ Marist và làm việckhông mệt
mỏi về phía để thúc đẩy tất cả các chi nhánh của
gia đình Marist.
Năm 1836, chi nhánh của các linh mục đã
giành phê duyệt của Tòa

Thánh là Cha Colinđề nghị gửi truyền
giáo "bờ xa bất cứ điều gì", bao gồm các
nhiệm vụ từ xa của nam tây Thái Bình Dương.
Như là cha đẻ của nhóm nở hoa của các nhà
truyền giáo, cha Colin đã giành được tình
cảm và sự tôn trọng của Marists tiên
phong như Hội trẻ sơ
sinh của Đức Maria dưới sự lãnh
đạo của mình là bề trên tổng quyền mở
rộng số lượng, các Bộ và ảnh hưởng truyền
giáo phi thường.
Chi tiêu cho các năm sau của cuộc đời
mình hoàn thiện các quy tắc và hiến pháp của
các Giáo Phụ Marist,
ông qua đời tại La Neyliere trên 15 Tháng
Mười Một, 1875.

