
 

Goede God, wanneer het uw heilige wil is dat de 
stichter van de paters Maristen tot glorie van uw 

naam als heilige vereerd wordt, geef dan blijk van uw 
goedgunstige gezindheid jegens hem, door ons de 

genade te verlenen die wij op zijn voorspraak vragen: 
(noem uw intentie) 

Wij vragen dit door Christus onze Heer. Amen. 
Koningin van de Sociëteit van Maria, bid voor ons. 

 

Wanneer u op voorspraak van pater Colin een 

gebedsverhoring hebt verkregen, stel dan P. Carlo-

Maria Schianchi op de hoogte: 

Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 
Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 

  
Email: postulator@maristsm.org 

 
Met kerkelijke goedkeuring 
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Jean-Claude Colin werd vlak bij St. Bonnet-le-
Troncy in midden-Frankrijk geboren op 7 

augustus 1790, toen het schrikbewind van de 
Franse revolutie begon.  

 
Hij koesterde het  stille ideaal zich als priester in 
te zetten voor de vervolgde katholieken van zijn 
land. Dit ideaal werd werkelijkheid, toen hij op 
22 juli in de stad Lyon tot priester gewijd werd.  

 
De volgende dag was hij een van de twaalf 

jonge mannen die de belofte aflegden om een 
nieuwe religieuze familie te stichten die de naam 
van Maria zou dragen. Er zouden verschillende 

takken zijn van zusters, broeders, leken en 
priesters. 

 
De jonge priester werd de stichter van de paters 
Maristen. Onvermoeibaar zette hij zich in voor 

alle takken van de Maristen familie. 
 
 

In 1836 werd de tak van de priesters door de 
Heilige Stoel goedgekeurd. Dat was toen Colin 
instemde met het verzoek missionarissen naar 
‘de meest veraf gelegen eilanden’ te sturen, tot 

en met de verre missies van de Zuid-West-
Pacific.  

 
Als de vader van een krachtige en enthousiaste 

groep missionarissen genoot pater Colin de 
genegenheid en het respect van de eerste 

Maristen, en onder zijn leiding als algemeen 
overste groeide de jonge Sociëteit van Maria  in 

ledental, apostolische werkzaamheden en 
buitengewone  missionaire uitstraling.  

 
Hij besteedde de laatste jaren van zijn leven aan 
het voltooien van de regel en de constituties van 
de paters Maristen en hij stief  in La Neylière op 

15 November, 1875.  
 

Het proces van zijn zaligverklaring werd in 2011 
heropend. 
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