Romanian-Romaneste

Dumnezeu, Tatăl nostru, în robul tău, JeanClaude Colin ți-a dat poporul tău un preot zelos și fondator religios dedicata de servire a
Bisericii în spiritul Mariei.
Cerem pentru glorificarea robul tău credincios
în mijlocul Bisericii și să ne acorde harul pe
care il cerem prin mijlocirea lui.
(cerere mențiune)
Cerem asta prin Hristos, Domnul nostru.
Amin.
Dacă primiți vreun har prin mijlocirea Lui Fr
Colin vă rugăm să informați:
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
Cu aprobarea ecleziastică
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Jean-Claude Colin sa născut și botezat la
St Bonnet Le Troncy, centrul Franței, pe
07 august 1790, atunci cand Revoluția
franceză si-a început domnia terorii.
Ambiția lui liniștită a fi un preot printre
oamenii oprimați catolici ai națiunii sale a
fost lansat cu hirotonirea pe 22 iulie 1816,
în orașul Lyon.
A doua zi, el a fost unul din doisprezece
care a promis sa cladeasca o noua familie
religioasă care poartă numele de Maria.
Aceasta va avea ramuri de surori, frați, laici și preoți.
Tânărul preot a devenit fondatorul
Părinților Marist și a lucrat neobosit spre a
promova toate ramurile Familiei Marist.

În 1836 ramură preoților a câștigat aprobarea Sfântului Scaun ca Fr Colin sa
oferit să trimită misionari "pentru orice
țărm îndepărtat", inclusiv misiunile
îndepărtate in sud-vestul Pacific.
Ca tatăl grupului înfloritor de misionari
Fr Colin a câștigat afecțiunea și respectul pionerului Marists de la Societatea
Mariei pentru copii, sub conducerea sa
ca general superior, s-a extins în număr,
ministere și extraordinara influența
misionară .
A petrecut ultimii ani ai vieții sale perfecționand reguli si constitutia Părinților
Marist,
a murit la La Neyliere pe 15 noiembrie
1875.
www.jeanclaudecolin.org
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