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บทภาวนาเพื่อการแต่ งตัง้ เป็ นบุญราศรี ของ
ผู้น่าเคารพ คุณพ่ อยอห์ น-คลาวด์ โคลิน
ผู้ก่อตัง้ คณะแห่ งพระนางมารีย์ (คณะมาริสต์ )
ข้ าแต่พระเจ้ าที่รักยิ่ง หากเป็ นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้ ผ้ ตู งคณะ
ั้
แห่งพระนางมารี ย์ คุณพ่อยอห์น-คลาวด์ โคลิน สมควรได้ รับเกียรติเป็ น
นักบุญเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ขอโปรดแสดงให้ เราเห็นว่าคุณพ่อ
เป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ด้ วยการประทานพระ
หรรษทานที่ลกู กาลังวอนขอโดยผ่านทางคาเสนอวิงวอนของคุณพ่อ
ยอห์น-คลาวด์ โคลินด้ วยเถิด
(ให้เราวอนขอในสิ่ งทีเ่ ราต้องการ)
ทังนี
้ ้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริ สตเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
อาแมน
ราชินีของคณะแห่งพระนางมารี ย์ (ช่วยวิงวอนเทอญ)
หากท่านได้ รับพระหรรษทานใด ๆ โดยผ่านทางความวิงวอนของคุณพ่อ
ยอห์น-คลาวด์ โคลิน โปรดแจ้ ง
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

บทภาวนานี ้ได้ รับการรับรองจากพระศาสนจักร
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ผู้ต้งั คณะ และ พระสงฆ์
จอห์น คล็อด โคลินเกิดใกล้เมืองเซนต์บอนเน๊ต เลอ ทรอนซี
ในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 7 สิ งหาคม
ค.ศ.1790 ซึ่ งเป็ นช่วงเริ่ มปฏิวตั ิในประเทศฝรั่งเศส
ความตั้งใจที่จะเป็ นพระสงฆ์อย่างเงียบ ๆ ของท่าน แม้มีการ
เบียดเบียนคริ สตศาสนา ได้ประจักษ์ข้ ึนเมื่อท่านได้บวชเป็ น
พระสงฆ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1816 ที่เมืองลียอง
ในวันต่อมาท่านและเพื่อนอีกสิ บเอ็ดคนได้ปฏิญาณตนเพื่อตั้ง
คณะนักบวชใหม่ข้ ึนมาโดยใช้ชื่อของพระแม่มารี ย ์ ซึ่ งมีสมาชิก
ที่เป็ นซิสเตอร์ บราเดอร์ ฆราวาส และพระสงฆ์
คุณพ่อโคลินเป็ นผูก้ ่อตั้งคณะพระสงฆ์มาริ สต์ และท่านทางาน
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเผยแพร่ คณะมาริ สต์
ในปี ค.ศ.1836คณะพระสงฆ์มาริ สต์ได้รับการรับรองจาก
สันตะสานักวาติกนั เมื่อคุณพ่อโคลินได้เสนอว่าจะส่ งพระสงฆ์

มิสชันนารี ไปเทศนาทุกแห่งแม้วา่ จะเป็ นดินแดนที่ห่างไกล
รวมถึงงานแพร่ ธรรมในเขตแปซิ ฟิกตะวันตกเฉี ยงใต้ดว้ ย
ในฐานะที่เป็ นพระสงฆ์ผบู ้ ุกเบิกกลุ่มมิสชันนารี คุณพ่อ
โคลินได้ชนะใจและได้รับความเคารพท่ามกลางกลุ่มผูก้ ่อตั้ง
ด้วยกัน เมื่อท่านได้เป็ นอธิ การของคณะมาริ สต์ในช่วง
เริ่ มต้น ท่านได้ช่วยให้คณะเจริ ญก้าวหน้า ทั้งด้านจานวน
สมาชิก งานอภิบาล และจิตตารมณ์การเป็ นมิสชันนารี เป็ น
พิเศษ
ในช่วงสุ ดท้ายของชีวิต ท่านได้ร่างพระวินยั และธรรมนูญ
ของคณะสงฆ์มาริ สต์จนสมบูรณ์
คุณพ่อโคลินได้เสี ยชีวติ ที่เมืองลา เนลิเย ในวันที่ 15
พฤศจิกายน ค.ศ.1875
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