Ukrainian

Молитва за беатифікацію
преосвященного Жана-Клода Коліна,
засновника «Спільноти Марії».
Дорогий Боже, якщо на те Твоя свята воля, щоб
наш засновник «Спільноти Марії» Жан-Клод
Колін вшановувався як святий на славу Твого
імені, будь ласка, покажи нам милості, якими
він користується, перебуваючи біля Тебе, і
подаруй нам благодать, про яку зараз просимо за
його заступництвом:
(вкажіть прохання)
Про це просимо через Христа, нашого Господа.
Амінь.
Царице спільноти Марії, молися за нас.
Якщо ви отримаєте ласку через заступництво о.
Коліна, будь ласка, повідомте на адресу:
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
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Засновник і отець
Жан-Клод Колін народився біля міста Св.
Боннет лє Тронсі, що розташоване в
центральній частині Франції, 7 серпня 1790
року, якраз у розпал французької революції.
Його прагнення стати священиком у час,
коли католики в його країні зазнавали
переслідувань, зреалізувалося 22 липня
1816 року в Ліоні.
Не зволікаючи, одразу ж після освячення
він став одним із тих дванадцятьох, що
пообіцяли заснувати нову релігійну родину,
яка б носила ім’я Марії і куди б входили
гілки сестер, братів, мирян та священиків.
Молодий священик став засновником отцівмаріїстів, разом з тим він наполегливо
працював, розвиваючи всі гілки
Маріїстської сім’ї.

У 1836 році священицька гілка здобула
схвалення Святішого Престолу, коли
отець Колін запропонував посилати
місіонерів «до будь-якого віддаленого
берега», включаючи віддалені місії
південно-західного узбережжя Тихого
океану.
Як батько процвітаючої групи місіонерів,
отець Колін завоював любов і повагу
перших маріїстів - початкової спільноти
Марії, що під його керівництвом як
генерального настоятеля поширювалася в
чисельності, служіннях та здобула
надзвичайний місіонерський вплив.
В останні роки свого життя він працював
над удосконаленням правил та
конституції отців маріїстів. Помер в Ля
Ньюлєр La Neyliere 15 листопада 1875
року.
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