
ദൈവദാസനായ ജീ൯-കൗളഡ് കൊളിനെ 
വാഴത്ത്പ്പെടട്വനായി പര്ഖയ്ാപികക്ുനന്തിനായുളള 

പ്രാ൪തഥ്ന. 
മറിയ൦ സമൂഹ സ്ഥാപക൯. 

ഞങങ്ളുടെ സവ്രഗ്ഗ്സഥ്നായ പിതാവേ, അങങ്്, 
തിരുമനസസ്ാകുനന്ുവെകില്  മാരിസറ്റ് സഥ്ാപക൯ ജീ൯-

കൗള്ഡ കൊളിനെ അങങ്യുടെനാമതത്ിന് കീര ്തത്ി 
നലക്ുനന് വിശുദന്ാകക്ുനന്തിനായി ആ 

പുണയ്ാല ്മാവിന ്റെ നാമതത്ില ് ഞങങ്ളപേകഷ്ികക്ുനന് 
ഈ നനമ് സാധിചച്ുതരണമെനന്് ഞങങ്ള ് 

അഭയ്ര ്ത്ഥികക്ുനന്ു. 
(ആവശ്യ൦ സമര ്പ്പികക്ുക) 

ഈ അ൪തഥ്ന ഞങങ്ളുടെ ദൈവമായ ഈശോയിലൂടെ 
ഞങങ്ള ് ചോദികക്ുനന്ു. ആമമ്േ൯. 

മറിയ൦ സമൂഹതത്ിന ്റെ രാജഞ്ി ഞങങ്ള ്കക്ായി 
പ്രാര ്ത്ഥികക്ണമേ. 

കോളിനചച്ന ്റെ മദധ്യ്സ്ഥതയില ് അനുഗര്ഹ൦ 
പ്രാപികക്ുനന് പകഷ്൦ താഴെ തനന്ിരികക്ുനന് 

മേല ്വിലാസതത്ില ് അറിയികക്ുക: 
R P Carlo-Maria Schianchi SM, Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  00152 Rome, Italy 

 Email: postulator@maristsm.org  
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സഥ്ാപക  പിതാവ ്
ഫ്രഞ്ച്  വിപ്ലവത്തിൻ  തുടക്കത്തിൻ  

മദ്ധ്യഫ്രാൻസിലെ സൈൻറ്ബോന്നെറ്റ് ലെ 

ട്രോന്സി  എന്ന സ്ഥലത്ത് ഓഗസ്റ്റ്07,1790ൻ 

ജീന്-ക്ലൌടെ കോളിൻ  ജനിച്ചു. 
തൻറൈ രാജ്യത്തിലെ അടിച്ചമൻത്തപ്പെട്ട    

ക്രിസത്യാനികൻകിടയിൻ ഒരു 

വൈദികനായി  പ്രവൻത്തികുവാനുളള അദേഹത്തി

ൻ ആഗ്രഹം  ജൂലൈ 22,1816 ൻ ലിയോ 

ണിൻവച്ച് 

പട്ടം സ്വീകരിച്ചത്തോടെ  പൂൻത്തിയായി.  
അടുത്ത   ദിവസം മറ്റ് പതിനൊന്ന് 

പേരോട് ചേൻന്ന് മരിയത്തിൻ നാമത്തിൻ ഒരു  
സഭ രൂപീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനം എടുത്തു.
 വൈദികൻ,കന്യാസ്ത്രികൻ, സാധാരണക്കാൻ, ബ്

രദേഴസ് എന്നിവൻക്കായി വ്യത്യസ്തസമൂഹങ്ങൻ

 അവൻ രൂപീകരിചു. 

കോളിനച്ചൻ മാരിസ്റ്റ് വൈദിക സഭ സ്ഥാപിച്ചു. 
അതോടൊപ്പം മറ്റു ശാഖകളുടെ 

 ഉന്നമനത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രവൻത്തിച്ചു. 

കോളിനച്ചൻ  തൻറ്റൈ  വൈദികരെ  തെക്ക്- 
പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്ക് ഉൻപ്പെടെ എത്  

ദൂരെ സ്ഥലത്തിലേയ്ക്കും 

അയക്കുവാൻ സമ്മത്തിച്ചു. അതിൻ ഫലമായി
1836ൻ വൈദികരുടെ ശാഖയക്ക് പോപ്പിൻറ്റൈ 

അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 

വളൻന്നുവരുന്ന   മതപ്രചാരകരുടെ  പിതാവ് 
 എന്നനിലയിൻ  കോളിനച്ചൻ മറ്റ്  

മാരിസ്റ്റ് 

സ്ഥാപകരുടെ ഇടെയിൻ ബഹുമാനവും സനേഹ

വും നേടിയെടുത്തു.  

മാരിസ്റ്റ് വൈദികരുടെ 

പ്രവൻത്തനായുളള നിയമങ്ങൻ രൂപീകരിച്ച് 
അദ്ദേഹം തൻറ്റൈ 

ജീവിതത്തിൻ അവസാന കാലം ചെലവഴിച്ചു. 
നവംബൻ 15, 1875ൻ ലാ നൈലീരേ 

എന്ന  സ്ഥലത്ത്വച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു.  
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