
 
O Ginoong Dios, kon imong balaanong kabubut-on 

na si Jean-Claude Colin, Nagmugna sa Marista, 
mamahimong Santo alang sa kahimayaan sa imong 

ngalan,  
palihug ipakita kanamo karon ang grasya pinaagi sa 

iyang pangaliya:  
ibungat ang pag-ampo  

Kini among gipangayo pinaagi  
ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen 

Reyna sa Katilingban ni Maria, i-ampo mo kami. 
 

Kon nadawat ninyo ang grasya pianaagi sa pangaliya  
ni Padre Colin palihog ipahibalo:  

 
R P Carlo-Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 
Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 
 Email: postulator@maristsm.org 

 
Adunay pagtugot sa simbahan  
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Si Jeane-Claude Colin gipanganak dapit sa St. Bon-
net le Troncy, sentro sa Francia niadtong Agusto 

07, 1790, sa panahon sa pagsugod sa French Rebo-
lusyon ug sa pagtaas sa kahadlok tungod sa kagubot.  

 
Ang iyang gamay nga pangandoy mao ang 

mahimong pari sa mga dinaug-daug nga mga 
tawong katoliko sa iyang Nasud ug siya naordinahan 

niadtong Hulyo 20, 1816, sa syudad sa Lyons. 
 

Usa ka adlaw isa siya sa mga dose kabuok nga na-
naad nga magtukod ug bag-ong relihiyosong pami-
lya nga magdala sa pangalan ni Maria nga adunay 

mga sanga nga grupo sa mga madre, brothers, layko 
ug mga pari. 

 
Ang batang pari nahimong Founder sa Marist Fa-
thers ug nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa 

pagpadayon sa tanang mga sanga sa Pamilyang 
Marista. 

 

 
Niadtong 1836, ang sanga nga grupo sa mga pari 
naangkon ang kadaugan nga maaprobahan sa Ho-
ly See sa dihang si Fr. Colin nagpadayag sa iyang 

plano nga magpadala ug mga misyonaryo, “sa 
bisan asa nga lagyong baybayon” apil na ang mga 
sudlunon nga mga misyon sa kasagpan ug kanlu-

ran sa Pacifico. 
 

Isip usa ka pari nga nagkadako nga grupo sa mga 
misyonaryo, Si Fr. Colin nakaangkon ug paghi-

gugma ug respito sa mga nauna nga Marista bisan 
bata ang Society ni Maria, sa iyang pagdumala isip 
usa ka superior heneral sa nagkadaghang miyem-

bro, ministriya, ug dili basta-basta nga 
maimpluwensiya nga mga misyonaryo. 

 
Sa pipila ka katuigon nga nahabilin sa iyang kin-

abuhi iyaha kining gigahin sa paghuman sa balaud 
ug konstitusyon sa Marist Fathers ug siya nama-

tay  sa La Neylierre niadtong Nobyembre 15, 
1875. 
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