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MODEL KONSISTENSI
Pribadi adalah satu kesatuan dan dengan demikian harus tumbuh dan terben-

tuk. “Aku” yang sama menemani kita sepanjang hidup kita agar kita selalu bisa me-
ngenali diri kita sendiri, meski bertahun-tahun telah berlalu.

Koherensi, keutamaan yang seakan terlupakan ini, sesunyi ‘h’ yang dibawanya 
(‘koherensi’ dalam bahasa Spanyol ‘coherencia’ - huruf ‘h’ tidak diucapkan pada pe-
nyebutannya), merupakan poros yang menggerakkan banyak motor dan di atas se-
mua itu adalah poros yang memberi wajah, konsistensi, dan makna bagi kehidupan 
manusia serta menjamin identitas.

Orang sepanjang hidupnya harus menggambar kepribadiannya. Tugas yang 
tidak mudah; mengetahui bagaimana mempertahankan dalam kehidupan sendiri 
apa yang disebut para musisi "cantus firmus", melodi yang sama, dalam segala kea-
daan, waktu dan ruang, adalah kebajikan yang kita sebut koherensi.

Model koherensi adalah suster kita Maria En-
carnación Colomina. Tak ada satu pun yang tak 
senada dalam hidupnya. Kehidupan Kristen yang 
tenang dan akrab, kuat, berlabuh di dalam Yesus 
Kristus mendefinisikan dirinya. Dia adalah model 
koherensi "sejak dari kandungan", dan yang setia 
sampai kematiannya yang kudus, mencapai pun-
cak hidup baktinya setelah merayakan Ekaristi. 
Model koherensi dalam membedakan dan mem-
pertahankan panggilannya di tengah kesulitan, 
dalam menghayati karisma Nazaret yang terin-
tegrasi dalam hidupnya, hingga konsekuensi ter-
akhir.

Sikap yang luar biasa tidak diimprovisasi. Ke-
setiaan heroik pada karisma yang diterima dari 
Santo Yosef Manyanet, ketika segala sesuatu 
tampak menghalanginya, adalah buah dari kohe-
rensi antara keberadaannya, pengetahuannya, 
perasaannya, dan tindakannya. Seluruh hidup-
nya adalah transkripsi Misteri Nazareth dengan 
cara yang harmonis dan koheren.

Sr. Cecilia Cortacans, M.N.



JIWA KERASULAN
Telah selalu dikatakan bahwa tabernakel adalah bengkel para rasul. Dan 

kami dapat memverifikasinya, sekali lagi, di Suster Maria Encarnación.
Sebagai seorang pemudi, di kota itu, yang saat ini berpenduduk sedikit lebih 

dari seribu orang, dengan dingin yang hebat di musim dingin dan bahkan lebih 
panas di musim panas, ia menghabiskan waktu berjam-jam di hadapan Sakra-
men Maha Kudus. Dan di sana, dalam keheningan, hatinya melebar sampai dia 
bermimpi tentang seluruh dunia: Saya ingin menyebarkan cinta kasih kepada se-
mua orang di dunia, tulisnya dalam program hidupnya. Dia juga merasa perlu un-
tuk memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu yang bersejarah 
dan yang akan dilakukan di masa depan yang tidak akan dia ketahui. Di dalam 
hatinya, semua batas telah dihancurkan dan dia melihat orang-orang dengan 
pandangan yang sama dengan Tuhan.

Keinginannya untuk kerasulan dimulai dengan menyebarkan devosi kepada 
Maria, tetapi itu terwujud dalam sebuah sekolah Minggu kecil untuk anak pe-
rempuan. Tidak ada sekolah untuk mereka di Os de Balaguer, hanya anak laki-
laki yang diperhatikan dan mempunyai guru. Dan cara pertama untuk mengin-
jili adalah dengan memperbaiki ketidakadilan manusia, memberikan martabat 
kepada orang tersebut.

Dengan kerinduan untuk membawa Injil ke seluruh dunia, keputusannya lo-
gis: jika kekuatan manusia tidak cukup, jika seseorang tidak dapat berada di se-
ribu negara pada waktuyang sama atau dalam beberapa waktu yang berbeda...
bagaimana seseorang dapat memuaskan ke-
rinduan yang tak terbatas ini? Dan dia memi-
kirkan kehidupan yang didedikasikan untuk 
doa.

Tuhan menuntunnya, hampir tersandung, 
untuk memasuki ‘sekolah’ Nazareth (bukan 
‘sekolah’ dalam artian ‘institusi pendidikan’ 
melainkan ‘sebuah tempat nyata atau ide-
al yang dapat membentuk dan memperkaya 
pengalaman’) yang dipandu oleh tangan Santo 
Yosef Manyanet. Dan di sana dia merenung-
kan, dalam Keluarga Kudus, model itu, bukan 
hanya rumah, tetapi juga alam semesta, dari 
kemanusiaan. Di Nazaret kamu akan menge-
tahui gaya relasional Tuhan. Ikon Keluarga Kudus, 

Marko Ivan Rupnik



Sekolah Mare de Deu dels Angels 
(Barcelona,   Spanyol)

Rumah Induk-Novisiat - Aiguafreda 
(Barcelona,   Spanyol)

Di Aiguafreda, keinginan-
nya untuk kerasulan disalurkan 
ke dalam penempaan jiwa-jiwa 
muda yang rindu untuk me-
nguduskan diri mereka kepada 
Allah. Menuntut, dekat dan ce-
ria, dia selalu membuat mereka 
melihat bahwa ada beberapa 
hal penting.

Dia mendedikasikan hidupnya untuk 
mengajar dan dia melakukannya, ber-
kali-kali, dari belakang. Tidak masalah 
siapa yang berbuat baik selama itu dila-
kukan. Sekolah Nuestra Señora de los 
Ángeles – Ratu Para Malaikat, yang telah 
menabur begitu banyak kebaikan selama 
lebih dari satu abad, adalah buah dari se-
orang wanita yang memberikan dirinya 
seperti yang diberikan para rasul: tanpa 
perhitungan.

Ikon Keluarga Kudus, 
Marko Ivan Rupnik

Dan Tuhan menghargai mimpinya, karena dia berada di dasar, sebagai 
batu penjuru, dari misi kami yang sudah berlabuh di lima benua.



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.

M. M.ª Encarnación Colomina Agustí
Os de Balaguer (Lleida.Spanyol), 24.12.1848 – Barcelona, 27.11.1916

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 TWITTER: @causamcolomina
INSTAGRAM: causamcolomina

Untuk mengungkapkan rahmat dan bantuan...

Gereja menawarkan kepada kita orang-orang kudus agar kita meniru mereka dan me-
minta 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.

Keponakan saya berusia tiga tahun pada tahun 2021 ketika benjolan muncul di lehernya. Pada kun-
jungan pertama ke rumah sakit, kami melihat ada yang tidak beres, dan dalam beberapa hari kami me-
miliki diagnosisnya: limfoma.

Sejak saat itu, di mana diagnosis melintasi hati dan pikiranmu, dan menyebabkan rasa sakit yang sulit 
dijelaskan, kamu hanya memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan, pada tim medis, pada pengo-
batan, dan pada "pahlawan super" kecil kami yang menahan semua yang akan mereka lakukan padanya. 
Perawatan itu membuat pertahanannya sangat rendah sehingga dia harus dirawat di unit perawatan 
intensif. Pada tingkat medis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hanya bisa berharap bahwa dia ingin 
berjuang dan hidup... Setelah beberapa hari "keajaiban" pertama tiba: "pahlawan super" kami berang-
sur-angsur pulih dan bersamanya cahaya kembali, yakin bahwa Tuhan bersamanya, dia bersama kami.

Setiap hari yang berlalu berubah menjadi keajaiban kecil. Ketika saya kembali bekerja pada bulan 
September, salah satu rekan saya memberi tahu saya bahwa Suster Maria Encarnación Colomina menja-
di perantara untuk anak-anak kecil.

Berterima kasih kepada semua orang atas dukungan dan doa mereka, kami tiba di Natal, ketika Tuhan 
dan Suster Maria Encarnación membawakan kami hadiah terbaik: keponakan saya dapat meninggalkan 
rumah sakit dan kembali ke rumah. Dia kembali ke “normal”: dia telah kembali ke sekolah, kami telah 
dapat mengambilnya, memeluknya, menciumnya, membelainya… Terima kasih banyak, Suster Maria 
Encarnación. 

Maria Rosa M., Barcelona (España), April 2022.


