
บทภาวนาเพื่อการแต่งตัง้เป็นบุญราศรี ของ 
ผู้ น่าเคารพ คุณพ่อยอห์น-คลาวด์ โคลิน 

ผู้ ก่อตัง้คณะแห่งพระนางมารีย์ (คณะมาริสต์) 
 

ข้าแต่พระเจ้าท่ีรักย่ิง หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่ีจะให้ผู้ตัง้
คณะแห่งพระนางมารีย์ คุณพอ่ยอห์น-คลาวด์ โคลิน สมควรได้รับ

เกียรติเป็นนกับญุเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ขอโปรดแสดงให้เรา
เห็นวา่คณุพอ่เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ด้วยการ
ประทานพระหรรษทานท่ีลกูก าลงัวอนขอโดยผ่านทางค าเสนอวิงวอน

ของคณุพอ่ยอห์น-คลาวด์ โคลินด้วยเถิด  
(ให้เราวอนขอในส่ิงที่เราต้องการ) 

ทัง้นี ้ขอพึง่พระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลาย  
อาแมน 

ราชินีของคณะแห่งพระนางมารีย์ (ช่วยวิงวอนเทอญ) 
หากท่านได้รับพระหรรษทานใด ๆ โดยผ่านทางความวิงวอนของคณุ

พอ่ยอห์น-คลาวด์ โคลิน โปรดแจ้ง 
Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy 

 Email: postulator@maristsm.org  

  
บทภาวนานีไ้ด้รับการรับรองจากพระศาสนจกัร 
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ผู้ตั้งคณะ และ พระสงฆ์ 

 

จอห์น คล็อด โคลินเกิดใกลเ้มืองเซนตบ์อนเน๊ต เลอ ทรอนซี ใน

ตอนกลางของประเทศฝร่ังเศส ในวนัท่ี 7 สิงหาคม ค.ศ.1790 ซ่ึง

เป็นช่วงเร่ิมปฏิวติัในประเทศฝร่ังเศส 

ความตั้งใจท่ีจะเป็นพระสงฆอ์ยา่งเงียบ ๆ ของท่าน แมมี้การเบียดเบียน

คริสตศาสนา ไดป้ระจกัษข้ึ์นเม่ือท่านไดบ้วชเป็นพระสงฆใ์นวนัท่ี 22 

กรกฎาคม ค.ศ. 1816 ท่ีเมืองลียอง 

ในวนัต่อมาท่านและเพื่อนอีกสิบเอ็ดคนไดป้ฏิญาณตนเพื่อตั้งคณะ

นกับวชใหม่ข้ึนมาโดยใชช่ื้อของพระแม่มารีย ์ซ่ึงมีสมาชิกท่ีเป็นซิ

สเตอร์ บราเดอร์ ฆราวาส และพระสงฆ ์

คุณพ่อโคลินเป็นผูก่้อตั้งคณะพระสงฆม์าริสต ์และท่านท างานอยา่งไม่

เหน็ดเหน่ือยเพื่อเผยแพร่คณะมาริสต ์

 

 

ในปี ค.ศ.1836คณะพระสงฆม์าริสตไ์ดรั้บการรับรองจากสันตะ

ส านกัวาติกนั เม่ือคุณพ่อโคลินไดเ้สนอวา่จะส่งพระสงฆมิ์สชนันารีไป

เทศนาทุกแห่งแมว้า่จะเป็นดินแดนท่ีห่างไกล รวมถึงงานแพร่ธรรมใน

เขตแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงใตด้ว้ย 

ในฐานะท่ีเป็นพระสงฆผ์ูบุ้กเบิกกลุ่มมิสชนันารี คุณพ่อโคลินไดช้นะใจ

และไดรั้บความเคารพท่ามกลางกลุ่มผูก่้อตั้งดว้ยกนั เม่ือท่านไดเ้ป็น

อธิการของคณะมาริสตใ์นช่วงเร่ิมตน้ ท่านไดช่้วยให้คณะเจริญกา้วหนา้ 

ทั้งดา้นจ านวนสมาชิก งานอภิบาล และจิตตารมณ์การเป็นมิสชนันารี

เป็นพิเศษ 

ในช่วงสุดทา้ยของชีวติ ท่านไดร่้างพระวนิัยและธรรมนูญของคณะสงฆ์

มาริสตจ์นสมบูรณ์ 

คุณพ่อโคลินไดเ้สียชีวติท่ีเมืองลา เนลิเย ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

ค.ศ.1875 

การด าเนินการแต่งตั้งเป็นบุญราศีไดถู้กเสนออีกคร้ังในปี ค.ศ.2011 
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