
 

 

Kamahal mahalang Dios,  
kung ito ang Iyong Banal na Kalooban  

na ang aming Punong Tagapagtaguyod ng Marist, Jean-
Claude Colin ay nararapat parangalan bilang kabanal  

banalang santo  
para sa kadakilaan ng Iyong Pangalan, 

naway ipakita mo sa amin ang biyayang kanyang nakamit 
dala ng Iyong liwang  

sa pagkakaloob ng aming kahilingan sa pamamgitan nya 
(banggitin ang kahilingan) 

Hinihingi naming ito sa pammagitan ni Hesus na aming 
Panginoon, Amen. 

Reyna ng Sambayanang Maria, ipanalangin mo kami  
  

 Kung inyong natanggap ang hinihinging biyaya sa pamam-
gitan ni Fr Colin,  

kung maaari sana ipagbigay alam kay: 
 

Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  
Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  
00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org  
 

Na may pagsang ayon ng simbahan 
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Si Jean-Claude Colin ay isinilang malapit sa St 
Bonnet le Troncy, gitnang Francia, noong 

Agosto 07, 1790, sa panahon ng Rebolusyon ng 
Francia kung saan nagsisimula maghari ang ta-

kot at sindak.   
 

Ang kanyang tahimik na hangarin na maging 
pari kasama ng mga aping Katolikong kalahi ay 

naisakatuparan at naordina noong Hulyo 22, 
1816, sa ciudad ng Lyons  

 
Kinabukasan, isa siya sa labindalawa na nangako 
upang magtatag ng bagong relihiyosong pama-
yanan kaakibat ang pangalan ni Maria.  Mag-
kakaroon ito ng mga sangay ng mga madre, 

kapatiran, ministro at mga pari  
 

Siya ang pinakabatang pari na nagtatag ng mga 
Pari ng Marist at walang kapaguran na nagtra-
baho upang maitaguyod ang lahat na sangay ng 

Pamilya Marist. 
 

Noong 1836, nakuha ng sangay ng mga pari ang 
pahintulot ng Banal  See at si Padre Collin ay 

nag alok na magpadala ng mga misyonaryo saan 
man malayong dako kasama ang misyon sa lib-

lib ng timog kanluran ng Pacifico. 
 

Bilang pari ng lumalago na grupo ng mga mi-
syonaryo, nakuha ni Padre Colin ang pagmama-
hal at respeto ng mga naunang mga Marist bi-

lang Batang Samahan ni Maria na kanyang pina-
mumunuan bilang punong heneral na lumala-
wak sa bilang, ministro at di pangkaraniwang 

impluwensya ng misyonero. 
 

Ginugol nya ang kanyang natitirang panahon 
upang maperpekto ang  mga patakaran at sali-
gang batas ng mga Padre ng Marist. Siya ay su-

makabilang buhay sa La Neyliere noong  
Nobyembre 15, 1875. 

 

Ang dahilan para sa beatipikasyon ay muling 

ipinasok noong 2011. 
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