Malayalan
ദൈവദാസനായ ജീ൯-കൗള്ഡ കൊളിനെ
വാഴ്തത
് പ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായുളള
പ്രാ൪ത്ഥന.
മറിയ൦ സമൂഹ സ്ഥാപക൯.
ഞങ്ങളുടെ സ്വര്ഗഗ
് സ്ഥനായ പിതാവേ, അങ്ങ്,
തിരുമനസ്സാകുന്നുവെകില് മാരിസ്ററ
് സ്ഥാപക൯ ജീ൯കൗള്ഡ കൊളിനെ അങ്ങയുടെനാമത്തിന് കീര്ത്തി
നല്കുന്ന വിശുദ്നാക്കുന്നതിനായി ആ
പുണ്യാല്മാവിന്റെ നാമത്തില് ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുന്ന
ഈ നന്മ സാധിച്ചുതരണമെന്ന് ഞങ്ങള്
അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
(ആവശ്യ൦ സമര്പ്പിക്കുക)
ഈ അ൪ത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഈശോയിലൂടെ
ഞങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു. ആമ്മേ൯.
മറിയ൦ സമൂഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി ഞങ്ങള്ക്കായി
പ്രാര്ത്ഥിക്കണമേ.
കോളിനച്ചന്റെ മദ്ധയ
് സ്ഥതയില് അനുഗ്രഹ൦
പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷ൦ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന
മേല്വിലാസത്തില് അറിയിക്കുക:
R P Carlo-Maria Schianchi SM, Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
സഭയുടെ അനുവാദത്തോടെ പ്രസ്ഥീകരിക്കുന്നത്.
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സ്ഥാപക പിതാവ്
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ തുടക്കത്തിൻ
മദ്ധ്യഫ്രാൻസിലെ സൈൻറ്ബോന്നെറ്റ് ലെ
ട്രോന്
സി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഓഗസ്റ്റ്07,1790ൻ
ജീന്
-ക്ലൌടെ കോളിൻ ജനിച്ചു.

കോളിനച്ചൻ തൻറ്റൈ വൈദികരെ

തെക്ക്-

പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്ക് ഉൻപ്പെടെ എത്
ദൂരെ സ്ഥലത്തിലേയ്ക്കും
അയക്കുവാൻ സമ്മത്തിച്ചു. അതിൻ ഫലമായി

തൻറൈ രാജ്യത്തിലെ അടിച്ചമൻത്തപ്പെട്ട

1836ൻ വൈദികരുടെ ശാഖയക്ക് പോപ്പിൻറ്റൈ

ക്രിസത്യാനികൻകിടയിൻ ഒരു

അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

വൈദികനായി
ൻ ആഗ്രഹം

പ്രവൻത്തികുവാനുളള അദേഹത്തി
ജൂലൈ 22,1816 ൻ ലിയോ

വളൻന്നുവരുന്ന

എന്നനിലയിൻ

ണിൻവച്ച്
പട്ടം സ്വീകരിച്ചത്തോടെ
അടുത്ത

മതപ്രചാരകരുടെ

പിതാവ്

കോളിനച്ചൻ മറ്റ്

മാരിസ്റ്റ്
പൂൻത്തിയായി.

സ്ഥാപകരുടെ ഇടെയിൻ ബഹുമാനവും സനേഹ

ദിവസം മറ്റ് പതിനൊന്ന്

വും നേടിയെടുത്തു.

പേരോട് ചേൻന്ന് മരിയത്തിൻ നാമത്തിൻ ഒരു
സഭ രൂപീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനം എടുത്തു.
വൈദികൻ,കന്യാസ്ത്രികൻ, സാധാരണക്കാൻ, ബ്
രദേഴസ് എന്നിവൻക്കായി വ്യത്യസ്തസമൂഹങ്ങൻ
അവൻ രൂപീകരിചു.
കോളിനച്ചൻ മാരിസ്റ്റ് വൈദിക സഭ സ്ഥാപിച്ചു.

മാരിസ്റ്റ് വൈദികരുടെ
പ്രവൻത്തനായുളള നിയമങ്ങൻ രൂപീകരിച്ച്
അദ്ദേഹം തൻറ്റൈ
ജീവിതത്തിൻ അവസാന കാലം ചെലവഴിച്ചു.
നവംബൻ 15, 1875ൻ ലാ നൈലീരേ
എന്ന

സ്ഥലത്ത്വച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു.
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