
Kochany Boże, jeśli jest to Twoja święta wola, aby 
założyciel naszegoTowarzystwa Maryjnego, Jean-Claude 

Colin, powinien być uhonorowany jako Święty dla 

chwały Twojego Imienia, prosimy okaż nam łaskę którą 
on się cieszy w Tobie i udziel nam łaski o które prosimy 

przez jego wstawiennictwo: 

 
(wymien prośbę) 

 

Prosimy przez Chrystusa Pana naszego.  Amen 
Królowo Towarzystwa Maryjnego, módl się za nami. 

 

 
Jeśli otrzymacie łaski za wstawiennictwem ks Colin 

prosimy poinformować: 
Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 
Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 
  

Email: postulator@maristsm.org 
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O Założycielu 
 

Jean-Claude Colin urodził się siódmego sierp-

nia w roku 1790, blisko miasta ‘St Bonnet le 

Troncy’ w centralnej Francji.  Okres 

Rewolucji Francuskiej dopiero się zaczęło i 

ludzie byli biedni i zastraszeni. 

 

Katolicki zasiedlać we Francji był strasznie 

ciemiężony w tym okresie, i dlatego młody 

Jean-Claude był tajemniczy o swojej ambicji 

stawać się księdzem. Dnia 22-ego Lipca 1816 

roku Jean-Claude zrealizował swoje marzenie 

i jako dwudziestoletni młodzieniec był 

wyświęcony na kapłana we Francuskim 

mieście Lyon. 

 

Następnego dnia Ks. Colin był jeden z 

dwunastu który chcieli założyc nowe 

zgromadzenie religijne pod nazwą 

“Marystów”, w zaszczycie Matki Boskiej. 

 

 

Wciąż bardzo młody, Ks. Colin został 

założycielu ‘Księży Marystów’ i pracował bez 

końca aby awansować wszystkie oddziały 

‘Marystów’ (wliczając oddzielne księży, 

braci, siostry i ludzie laickie). 

 

W 1836 roku Księży Marystów byli uznani 

przez Waytkan. W tym samym czasie Ks. 

Colin zaproponował wysłać misjonarzy 

dokoła świata, włącznie na Wyspach Połud-

niowego Pacyfiku.  

 

W ciągu następnych kilku lat, numer misji i 

misjonarzy rosły pod jego kierownictwem, i 

Ks. Colin został bardzo uwielbany przez 

pierwsze księdze w tym zgromadzenie teraz 

nazwany “Społeczeństwo Matki Boskiej”.  

 

Pracując do końca życja nad regułów i konsty-

tucji ‘Księży Marystów’, Ks Colin umarł 15-

ego Listopada 1875 roku we Francuskim 

mieście La Neyliere.  

 

 

O Założycielu 
 

Jean-Claude Colin urodził się siódmego sierp-

nia w roku 1790, blisko miasta ‘St Bonnet le 

Troncy’ w centralnej Francji.  Okres 

Rewolucji Francuskiej dopiero się zaczęło i 

ludzie byli biedni i zastraszeni. 

 

Katolicki zasiedlać we Francji był strasznie 

ciemiężony w tym okresie, i dlatego młody 

Jean-Claude był tajemniczy o swojej ambicji 

stawać się księdzem. Dnia 22-ego Lipca 1816 

roku Jean-Claude zrealizował swoje marzenie 

i jako dwudziestoletni młodzieniec był 

wyświęcony na kapłana we Francuskim 

mieście Lyon. 

 

Następnego dnia Ks. Colin był jeden z 

dwunastu który chcieli założyc nowe 

zgromadzenie religijne pod nazwą 

“Marystów”, w zaszczycie Matki Boskiej. 

 

 

Wciąż bardzo młody, Ks. Colin został 

założycielu ‘Księży Marystów’ i pracował bez 

końca aby awansować wszystkie oddziały 

‘Marystów’ (wliczając oddzielne księży, 

braci, siostry i ludzie laickie). 

 

W 1836 roku Księży Marystów byli uznani 

przez Waytkan. W tym samym czasie Ks. 

Colin zaproponował wysłać misjonarzy 

dokoła świata, włącznie na Wyspach Połud-

niowego Pacyfiku.  

 

W ciągu następnych kilku lat, numer misji i 

misjonarzy rosły pod jego kierownictwem, i 

Ks. Colin został bardzo uwielbany przez 

pierwsze księdze w tym zgromadzenie teraz 

nazwany “Społeczeństwo Matki Boskiej”.  

 

Pracując do końca życja nad regułów i konsty-

tucji ‘Księży Marystów’, Ks Colin umarł 15-

ego Listopada 1875 roku we Francuskim 

mieście La Neyliere.  

 

 

O Założycielu 
 

Jean-Claude Colin urodził się siódmego sierp-

nia w roku 1790, blisko miasta ‘St Bonnet le 

Troncy’ w centralnej Francji.  Okres 

Rewolucji Francuskiej dopiero się zaczęło i 

ludzie byli biedni i zastraszeni. 

 

Katolicki zasiedlać we Francji był strasznie 

ciemiężony w tym okresie, i dlatego młody 

Jean-Claude był tajemniczy o swojej ambicji 

stawać się księdzem. Dnia 22-ego Lipca 1816 

roku Jean-Claude zrealizował swoje marzenie 

i jako dwudziestoletni młodzieniec był 

wyświęcony na kapłana we Francuskim 

mieście Lyon. 

 

Następnego dnia Ks. Colin był jeden z 

dwunastu który chcieli założyc nowe 

zgromadzenie religijne pod nazwą 

“Marystów”, w zaszczycie Matki Boskiej. 

 

 

Wciąż bardzo młody, Ks. Colin został 

założycielu ‘Księży Marystów’ i pracował bez 

końca aby awansować wszystkie oddziały 

‘Marystów’ (wliczając oddzielne księży, 

braci, siostry i ludzie laickie). 

 

W 1836 roku Księży Marystów byli uznani 

przez Waytkan. W tym samym czasie Ks. 

Colin zaproponował wysłać misjonarzy 

dokoła świata, włącznie na Wyspach Połud-

niowego Pacyfiku.  

 

W ciągu następnych kilku lat, numer misji i 

misjonarzy rosły pod jego kierownictwem, i 

Ks. Colin został bardzo uwielbany przez 

pierwsze księdze w tym zgromadzenie teraz 

nazwany “Społeczeństwo Matki Boskiej”.  

 

Pracując do końca życja nad regułów i konsty-

tucji ‘Księży Marystów’, Ks Colin umarł 15-

ego Listopada 1875 roku we Francuskim 

mieście La Neyliere.  

 

 

O Założycielu 
 

Jean-Claude Colin urodził się siódmego sierp-

nia w roku 1790, blisko miasta ‘St Bonnet le 

Troncy’ w centralnej Francji.  Okres 

Rewolucji Francuskiej dopiero się zaczęło i 

ludzie byli biedni i zastraszeni. 

 

Katolicki zasiedlać we Francji był strasznie 

ciemiężony w tym okresie, i dlatego młody 

Jean-Claude był tajemniczy o swojej ambicji 

stawać się księdzem. Dnia 22-ego Lipca 1816 

roku Jean-Claude zrealizował swoje marzenie 

i jako dwudziestoletni młodzieniec był 

wyświęcony na kapłana we Francuskim 

mieście Lyon. 

 

Następnego dnia Ks. Colin był jeden z 

dwunastu który chcieli założyc nowe 

zgromadzenie religijne pod nazwą 

“Marystów”, w zaszczycie Matki Boskiej. 

 

 

Wciąż bardzo młody, Ks. Colin został 

założycielu ‘Księży Marystów’ i pracował bez 

końca aby awansować wszystkie oddziały 

‘Marystów’ (wliczając oddzielne księży, 

braci, siostry i ludzie laickie). 

 

W 1836 roku Księży Marystów byli uznani 

przez Waytkan. W tym samym czasie Ks. 

Colin zaproponował wysłać misjonarzy 

dokoła świata, włącznie na Wyspach Połud-

niowego Pacyfiku.  

 

W ciągu następnych kilku lat, numer misji i 

misjonarzy rosły pod jego kierownictwem, i 

Ks. Colin został bardzo uwielbany przez 

pierwsze księdze w tym zgromadzenie teraz 

nazwany “Społeczeństwo Matki Boskiej”.  

 

Pracując do końca życja nad regułów i konsty-

tucji ‘Księży Marystów’, Ks Colin umarł 15-

ego Listopada 1875 roku we Francuskim 

mieście La Neyliere.  

 


