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Tuhan yang memelihara burung-burung kecil 
tidak meninggalkan tanpa bantuan jiwa-jiwa 
yang mencintai dan mencarinya.

Dia hidup taat dan dengan penuh antisipa-
si terhadap ensiklik yang mendesak kita seba-
gai berikut:

Saya mengarahkan […] kepada para pendi-
dik dan formator bahwa di sekolah atau di pusat 
asosiasi anak dan remaja yang berbeda, mereka 
memiliki tugas berat untuk mendidik anak-anak 
dan remaja, mereka dipanggil untuk menyadari 
bahwa tanggung jawab mereka harus dilakukan 
dengan dimensi moral, spiritual dan sosial orang 
tersebut. Nilai-nilai kebebasan, saling menghor-
mati dan solidaritas ditularkan sejak masa ka-
nak-kanak. (FT 114)

Memusatkan pandangannya pada Yesus, 
dia berjalan sebagai saudari universal, mendi-
dik yang paling kecil. Itu adalah jalan khusus-
nya menuju kekudusan.

Siapa pun yang telah membaca ensiklik Paus Fransiskus baru-baru ini tahu 
bahwa pesan utama diringkas bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita 
sendiri. Dan dalam pengertian itu kita dapat mengatakan bahwa itu adalah ensi-
klik Nazareth. Mari kita lihat beberapa alasan:

Persaudaraan universal lahir dari pengalaman mendalam tentang Doa Bapa 
Kami. Merasa seperti anak seperti ciri khas yang tak terhapuskan. Sr. Encarnación 
selalu merasa seperti seorang putri, dia menjalani semangat filiasi dalam dimen-
si yang ditunjukkan dalam ensiklik ini: berharap agar cinta menjangkau semua 
orang.

Sr. Encarnacion memusatkan pandangannya pada kemanusiaan Yesus, bah-
kan pada kelemahannya. Dan juga prinsip-prinsip yang dibimbing Sr. Encarnación 
adalah kelemahan, kesulitan. Tetapi di Nazareth dia belajar untuk merasa takjub, 
hidup dalam kekaguman ketika dia melihat bahwa

M. Dolors Gaja i Jaumeandreu M.N.

TENTANG FRATELLI TUTTI



Natal dalam jiwa Suster Encarnación

Suster Encarnación datang ke hadapan Santo Yosef

Suster Encarnación datang ke hadapan Bunda Maria

Yosef! Seringkali di rumah keluarganya dia mendengar nama Yosef. Ka-
keknya, ayahnya, kakak laki-lakinya… mereka semua bernama Yosef; nama 
tengahnya adalah Yosefa. Dia, bersama keluarganya, menjalani semua devo-
si yang khas pada saat itu: dia berdoa doa mingguan Santo Yosef, tujuh duka, 
mahkota Santo Yosef ...

Pater Manyanet memberitahunya tentang kunjungan ke Aiguafreda: Santo 
Yosef! Santo Yosef! Engkau harus menjadi penyebar rahmatnya. Dan tidak ada 
keraguan bahwa dia menyebarkan pengabdian dan bahwa dia mempercaya-
kan masalahnya kepadanya.

Dan karena seorang putri mirip dengan ayahnya, Sr. Encarnacion, seperti 
Yosef, adalah penjaga Nazareth. Dia merawat dan membuat Nazareth bertum-
buh. Ia tidak banyak bicara. Dan ketika karya mulai mengkonsolidasikan, dia 
menjalani kehidupan yang tersembunyi lagi.

Saat Natal tiba, banyak rumah membangun kandang Natal. Dan di hadap-
an tiga sosok suci, gembala dari segala jenis hewan mendekati, bersujud dan 
mempersembahkan.

Bayangkan Sr. Encarnación berjalan menuju mereka bertiga. Oleh karena 
ia adalah wanita yang penuh kedekatan, karena dia hidup dalam semangat pe-
nyembahan dan karena dia mempersembahkan hidupnya. Dia mengatakannya 
secara jelas dalam sepucuk surat kepada Uskup Casañas: Saya mempersem-
bahkan kepada Tuhan sebagai bukti cinta dan kasih sayang terbesar saya dengan 
memberi saya sesuatu untuk diderita sebagai hadiah dari Keluarga Kudus.

Dengan komitmen khusus, Manuela muda mempromosikan yayasan di pa-
rokinya dari Asosiasi Puteri Maria dan berkat dia, Os de Balaguer memiliki Aso-
siasi Maria yang unggul.  Sebagai Putri Maria, dia menjual buku tentang Sang 
Bunda di pintu masuk gereja, membuat koleksi untuk membeli gambar yang 
indah ... Ketika sudah menjadi seorang suster, dia mendirikan Asosiasi yang 
sama di Aiguafreda.

Dan dia meninggalkan kita doa yang indah untuk saat-saat sulit. Ketika dia 
mengunjungi Loreto pada tahun 1888, dia bersujud di hadapan Perawan - itu 
adalah tahun-tahun kelam Santa Ana - dan secara praktis menantangnya: Tun-
jukkanlah bahwa Engkau adalah Ibu kami.

Semoga doa ini juga melayani kita di masa-masa sulit ini ...



Natal dalam jiwa Suster Encarnación

Karena sepanjang hidup-
nya dia mengikuti nasihat 
yang jelas dari Santo Yosef 
Manyanet: Masukilah rumah 
kecil Nazareth beberapa kali 
sehari dan sapa tiga Tokoh suci 
dengan kasih sayang.

Suster Encarnación datang ke hadapan Yesus
Dia datang, dia mendekati berkali-kali. Tetapi ada suatu hari - 24 Novem-

ber 1916 - ketika penyakit menyerang dia di tengah misa. Tapi dia ingin pergi 
ke pintu gerbang, ke pintu surga yang terbuka setiap hari, ke Ekaristi. Dia ber-
tahan, menerima komuni dan jatuh sakit parah. Dia meninggal pada tanggal 
27. Bahkan dengan selera Tuhan ...



Allah yang Mahakuasa dan kekal,
Engkau yang telah memilih Ibu Encarnación Colomina

sebagai ko-pendiri dari Misionaris Putri-putri Keluarga Kudus Nazaret 
untuk menghadirkan misteri Nazaret di dunia,

melalui pendidikan dan pembentukan keluarga Kristen,
bantu kami meneladan kesaksiannya 

tentang kekuatan dan kesetiaan dalam mengikuti Yesus, 
menurut karisma yang diterima dari Roh Kudus,

dan berikanlah kami rahmat yang kami butuhkan…
Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.
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M. M.ª Encarnación Colomina Agustí
Os de Balaguer (Lleida.Spanyol), 24.12.1848 – Barcelona, 27.11.1916

Pada tanggal 4 Agustus 2020, José Herrera Álvarez, seorang guru di sekolah Ntra. Sra. 
del Valle, dirawat di rumah sakit dengan gejala Covid-19 dan gula darah yang sangat tinggi. 
Protokol untuk memasuki pusat membutuhkan tes PCR; Hasil tidak diberikan pada saat itu, 
tetapi setelah rontgen dada dan kimia darah, dia didiagnosis dengan pneumonia bilateral 
akut karena kemacetan parah dan kolaps kedua paru-paru. Dia memakai alat pernapasan 
buatan.

Mengetahui kondisi kesehatan yang serius dari guru tersebut, komunitas para suster 
dan beberapa rekan kerja bersatu dalam doa untuk kesembuhan José, dan kami meminta 
bantuan dari Suster Encarnación Colomina untuk perantaraannya.

Pada hari ketiga dirawat di rumah sakit, peningkatannya sangat luar biasa. Dia dipulang-
kan setelah 16 hari; pada tes PCR pertama hasilnya "positif Covid-19". Mereka mengulangi-
nya dan hasilnya negatif. Selain itu, rontgen dada menunjukkan paru-paru yang sepenuhnya 
sehat. Mereka melakukan tes PCR terhadap istrinya yang selalu bersamanya, dan demi ke-
muliaan Tuhan, ternyata hasilnya negatif Covid-19. Keadaan kritis di mana José berada, pe-
mulihannya yang cepat dan perlindungan lingkungan keluarganya dari kemungkinan besar 
penularan, memperjelas bahwa itu adalah bantuan lain dari Suster Encarnación.

María Angélica Ortega, Colegio Ntra. Sra. del Valle, Valle de la Pascua (Venezuela), 1.09.2020.

Kita bersyukur kepada Tuhan dan perantaraan Sr. Encarnación atas kesembuhan para 
suster kita yang sakit, khususnya Sr. Regina, dari Brasil-Paraguay.

DOA

yang diterima atau informasi yang diterima kontak ke:
u Misionaris Putri-Putri Keluarga Kudus Nazaret
Via Leone Magno 25. 00167 Roma (Italia), Tel. (+39)0666049620

www.nazaret.org / postulacion.madrecolomina@pcn.net
 

Kami berterima kasih atas bantuan keuangan anda 
untuk pengembangan penyebab-penyebab. 
anda bisa berkolaborasi dengan sumbangan:

Penyebab Ibu Encarnación Colomina
Nomor akun (IBAN): ES41 2100 5000 5202 0008 6823

PROSES KANONISASI DIBUKA DI Barcelona pada tanggal 15 September 2015  
Dekrit validitas fase keuskupan: Roma pada tanggal 13 Oktober 2017

Ikuiti kami http://encarnacioncolomina.blogspot.com   
TWITTER: Misioneras Nazaret@MHSFNazaret

Untuk mengungkapkan rahmat dan bantuan...


