Hungarian

Ima Tiszteletreméltó Jean-Claude Colin,
a Mária Társasága alapítójának
boldoggá avatásáért
Urunk, ha a Te szent akaratod szerint való, hogy
Marista Alapító Atyánkat, Jean-Claude Colin
szentként tiszteljük a Te neved dicsőségére,
kérünk, mutasd meg pártfogásodat, amelyet ő
színed látásával élvez, és add meg kegyelmedet,
amelyet most az ő közbenjárásával kérünk:
(a kérés megemlítése)
Kérjük ezt, Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Mária Társaságának királynője, könyörögj
érettünk.
Ha bármilyen kegyelemben részesül Fr. Colin
közbenjárására, kérjük értesítsen bennünket az
alábbi címen:
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Egyházi jóváhagyással
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Jean-Claude Colin Közép-Franciaországban,
St Bonnet le Troncy közelében született
1790. augusztus 7-én, abban az időben,
amikor a francia forradalom rémuralma
elkezdődött.

1836-ban a papok ága elnyerte a Szentszék
jóváhagyását. Fr. Colin felajánlotta, hogy
misszionáriusokat küldenek “bármely
távoli partokra”, beleértve a Csendes
Óceán dél-nyugati misszióit is.

Kitartó célkitűzése, hogy pap lesz az
elnyomott katolikus nép körében, az 1816.
július 22-én ünnepelt szentelésével valósult
meg Lyonban.

Fr. Colin általános rendfőnök vezetése alatt
a kicsi Mária Társasága jelentősen
növekedett számokban, szolgálatokban és
rendkívüli missziós hatékonyságot ért el.
Mint az egyre virágzó misszionáriusok
atyja, elnyerte társai elismerését és
tiszteletét.

A következő napon ő volt az egyike annak a
tizenkét embernek, akik megfogadták, hogy
új szerzetes családot alapítanak, amely Mária
nevét viseli. E család ágai a szerzetes
nővérek, testvérek, világiak és papok.
A fiatal pap a Marista Atyák alapítója lett, és
fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy
támogassa a Marista Család minden ágát.

Élete utolsó éveiben a Marista Atyák
szabályzatát és konstitúcióját
tökéletesítette. La Neyliere-ben halt meg
1875. november 15-én.
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