M. María Encarnación
Colomina Agustí
KEKUATAN PERANTARAAN

Kita mempercayakan diri kita kepadanya setiap hari dan memberinya daftar kebutuhan
kita sendiri dan orang lain yang tak ada habisnya. Tatapannya yang tenang dan wajahnya
yang damai memberi tahu kita tentang kemampuannya yang luar biasa untuk hadir dalam
keheningan yang luar biasa. Dia adalah Suster María Encarnación Colomina, santa kita tanpa
altar, model kita yang telah selesai, personifikasi manis dari karisma kita.
Dan kita menyambut perantaraannya yang kuat karena kita percaya padanya, dan kita
percaya bahwa lengan keibuannya terus memeluk Kongregasi dan berbisik di telinga Tuhan:
"Mereka adalah putriku dan mereka membutuhkanmu".
Mukjizat adalah senyuman Tuhan bagi dunia dan mereka ada dalam segala bentuk dan
warna. Mukjizat selalu mengarahkan kita pada kebaikan Bapa yang tak terbatas dan membuat kita menemukan tangan lembut dari seseorang yang tahu bagaimana melihat kebutuhan kita dan mengungkapkannya kepada Tuhan
Dan salah satu mukjizat yang paling berharga adalah selalu hadir saat dibutuhkan. Dan itulah keajaiban
besar M. Encarnación Colomina. Keheningannya berseru kepada kita, kasihnya membawa kita ke batas-batas
Injil dan kesetiaannya yang selalu teguh mengajak kita
untuk meninggalkan diri kita sendiri seperti anak kecil
di pangkuan ibunya. Untuk perantaraannya yang efektif, kita terus mempercayakan keluarga kita, anak-anak,
orang muda, orang sakit dan yang membutuhkan. Kita
terus menempatkan rasa sakit penderitaan kita dan dunia di tangan mereka yang tahu bagaimana membuat
kebaikan yang telah mereka terima dan terus terima
berbuah.
Kami hanya dapat berterima kasih kepada Sang
Pencipta karena telah memberi kami seorang pendiri
yang begitu suci, seorang wanita yang berintegritas di
semua dimensinya dan seorang ibu, yang selalu memperhatikan kebutuhan dunia yang dia cintai dengan belas kasihan yang lembut. Suster Encarnación Colomina,
doakanlah kami! Kehadiranmu yang hidup adalah keajaiban terbesarmu. Sr. Josefina Rincón MN, Delegasi Amerika
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KEUTAMAAN TEOLOGIS
PADA SANG HAMBA ALLAH: IMAN (II)
IMAN, DIPELIHARA OLEH EKARISTI
Sifat dari semua orang kudus adalah cinta akan Ekaristi. Manuela, selama
masa remaja dan masa mudanya, rajin mengunjungi Sakramen Maha Kudus,
mengawasinya setiap hari Sabtu. Ketika dia menulis program hidupnya, dia
menandatanganinya dengan berlutut di hadapan Sakramen Maha Kudus,
“bersujud di hadapan-Mu dengan penuh pertimbangan”.
Dia menghabiskan banyak waktu di hadapan Sakramen Maha Kudus dan
di sana, dekat Tabernakel, bengkel para rasul dan orang-orang kudus, Manuela
merasa bahwa hatinya melebar berharap “memperluas cinta amal untuk semua
orang di seluruh dunia”.

Dia tergabung dalam Asosiasi Jam Adorasi untuk Sakramen Maha Kudus
di Altar dan sebagai anggotanya, dia berjanji untuk menghabiskan satu jam
seminggu di hadapan Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Dia melakukannya
pada hari Sabtu.
Di sekitar Ekaristi, sang Hamba Allah mengintegrasikan ke dalam spiritualitasnya rasa perbaikan atau penebusan yang kuat, karena dia merasakan
bahwa Yesus tidak dicintai sebagaimana dia layak untuk dicintai. Dia sendiri
merasa tidak mampu dan memohon:
“karena Tuhan memerintahkan saya untuk mencintai-Nya di atas segalanya,
dengan segenap kekuatan dan daya dan indra saya, saya mencintai-Nya dan
saya sangat ingin mencintai, [...] dan bahkan kepada Tuhan sendiri saya mohon agar dia sendiri yang dikenal, dicintai dan dimuliakan…”.

Paroki Santa Anna
(Barcelona).

Dalam dua belas tahun anonimitas di rumah
di Jalan Santa Ana (Barcelona), ia pergi ke misa
setiap hari di paroki Santa Ana. Di sana ia mendaftar, pada tahun 1888, di Persaudaraan Agung
dari Penjaga Kehormatan Hati Yesus. Permohonan masuknya mengatakan:
“Saya berjanji kepada Anda, dengan bantuan rahmat Anda, untuk menemukan diri saya
dengan setia, dari jam 9 hingga 10 malam yang
saya pilih untuk jam tugas saya, di tempat Penebusan, Perbaikan dan cinta”.

Maka, kita tahu bahwa dia juga memilih waktu yang terlambat untuk dapat mempersembahkan korban yang lebih besar kepada Tuhan..
Sepanjang hidupnya dia hidup bersatu secara rohani dengan kehadiran
Yesus dalam sakramen di rumah, meratapi kekosongan ketika kapel belum
didirikan di beberapa komunitas baru.:
“Bahkan kami belum memiliki Sakramen
Maha Kudus, saya tidak tahu apa-apa,
jadi saya lebih dingin dari marmer”.
M. I. Rupnik, Kapel Redemptoris Mater
(Vatikan).

Ekaristi selalu menjadi pusat hari baginya. Begitu cintanya pada sakramen
ini sehingga pada tanggal 24 November 1916, ketika dia berusia 68 tahun, dia
menderita stroke dalam Misa, tetapi dia tidak mau pergi tanpa terlebih dahulu
menerima komuni, seperti yang dikenang oleh Suster Bautista, yang bersamanya.:
“dia menolak meninggalkan paduan suara sampai dia menerima Yesus yang
paling penuh kasih di dalam hatinya dan menyelesaikan misa suci, setelah itu
kami membawanya ke sel…”
Karena Sang Hamba Tuhan tetap setia pada cinta pertama, yang dia temui
di Tabernakel desanya...
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Rahmat dan Bantuan

Os de Balaguer (Lleida.Spanyol), 24.12.1848 – Barcelona, 27.11.1916

Gereja menawarkan kepada kita orang-orang kudus agar kita meniru mereka
dan meminta perantaraan mereka. Oleh karena itu, kami membuka ruang ini
tidak hanya untuk rahmat yang diterima tetapi juga untuk semua permintaan
yang melalui perantaraan Suster Encarnación, kami tujukan kepada Tuhan.

Sedikit lebih dari setahun yang lalu, saya dan saudari-saudari saya mulai berdoa dan memohon melalui perantaraan Suster María Encarnación Colomina untuk membantu saya dalam
ujian bahasa tingkat tertinggi. Ujian ini sangat penting bagi saya, karena sebagian besar masa
depan profesional saya bergantung pada gelar itu.
Pertama kali saya mengikuti ujian, saya pikir saya bisa lulus, tapi ternyata tidak. Empat
bulan kemudian ada panggilan lagi dan saya terus belajar. Saya mulai meminta doa untuk
urusan ini, dan bibi saya memberi saya doa dari Suster Encarnación Colomina dan saya mulai
berdoa dengan penuh iman setiap hari sampai hari ujian dan begitu juga saudari-saudari saya.
Saya pergi ke ujian, dan kemudian saya menerima panggilan lain, tetapi kali ini di level
yang lebih rendah untuk berjaga-jaga.
Saudari-saudari saya yakin bahwa surga telah membantu kami. Kualifikasi dari kedua level tiba dan saya lulus keduanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas bantuan-Nya karena saya tahu bahwa semuanya adalah perbuatan-Nya.
Penuh syukur, kami terus meminta Suster Colomina untuk membantu saya dalam ujian
yang masih harus saya lewati.
			
M.ª Pilar Curros Amboage. A Coruña (Spanyol) 30 Januari 2022.

Doa

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.

Untuk mengungkapkan rahmat dan bantuan...
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

