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BERKOLABORASI DENGAN KEBAIKAN
Semua karya besar yang telah dilakukan dalam sejarah dunia kita membutuhkan 

kolaborator yang mengakar kuat di tanah dan budaya mereka tetapi dengan mata 
mereka selalu mengarah ke surga. Orang-orang sederhana, tegas, kepada siapa se-
muanya terlalu kecil, dengan hati yang besar dan tujuan yang dalam. Orang-orang 
berdedikasi yang berbuat baik dan berubah tanpa rasa takut, melintasi segala ma-
cam batas, karena mereka bermimpi di kunci tak terbatas.

Santo Yosef Manyanet membutuhkan aspek feminin untuk menyampaikan ka-
risma dan Suster Encarnación adalah kolaboratornya yang tak bersyarat, berbudi lu-
hur, setia dan konstan. Seorang wanita yang memiliki visi yang jelas dan pikiran yang
sangat terbuka sekalipun dalam kesulitan 
zaman itu. Sementara Suster Encarnación 
memulai karya para suster di Aiguafreda, 
dia sudah ingin menciptakan -pada tahun 
1895- Ordo Ketiga tetapi keadaannya ti-
dak menguntungkan.

Saat ini, Nazareth terus membutuh-
kan kolaborator, dan gerakan awam ada di 
garis ini. Kita harus memulihkan semangat 
kolaborasi dan dedikasi Suster Encarna-
ción dari kehidupan sehari-hari dan terle-
pas dari hambatan saat ini. Kita dipanggil 
untuk secara tegas mengubah lingkungan 
kita dengan berbuat baik dalam terang 
kebajikan Nazaret dan menyebarkan ka-
risma Santo Yosef Manyanet dan Suster 
Encarnación Colomina.

Victoria Torras 
Gerakan Awam Nazaret



IMAN: KONTEMPLASI 
MISTERI NAZARET

Suster Encarnación adalah tanah yang dipupuk oleh Tuhan untuk menjadi pe-
nyimpan dan penjaga karisma Santo Yosef Manyanet.

Di rumahnya, devosi kepada Santo Yosef bersifat alami dan spontan karena 
diwarnai dengan rasa yang akrab karena ia adalah santo pelindung kakek, ayah, 
dan saudara laki-lakinya. Dan sejak dia masih kecil, tetapi dalam pertumbuhan 
yang berkelanjutan, dia memiliki cinta yang mendalam untuk Maria yang kemu-
dian membawanya menjadi promotor Hijas de María (Putri-putri Maria) di ko-
tanya. Dari tulisan-tulisannya kita juga mengetahui bahwa devosi kepada Hati 
Kudus memusatkan imannya.

Dan ketika cinta khusus ini berakar kuat dalam jiwanya, dia bertemu Santo 
Yosef Manyanet yang baginya adalah alat yang disediakan oleh Tuhan untuk me-
renungkan ketiga  sosok Nazaret tidak secara terpisah, seperti kebiasaan bahkan 
hari ini untuk begitu banyak orang, tetapi di habitat alami mereka: membentuk 
keluarga, menjadi keluarga, dan menerangi keluarga. Suster Maria Encarnación 
menemukannya karena dia membiarkan dirinya dibimbing dan itu membuatnya

mendapatkan penemu-
an yang sejak saat itu dia 
ingin "hidup untuk meng-
hormati Keluarga Kudus".

Bagi Suster Maria 
Encarnación, seluruh 
kehidupan, dengan suka 
dan dukanya, adalah apa 
yang harus dikemukakan 
dan dipersembahkan 
kepada Keluarga Kudus: 
“semuanya untuk kemu-
liaan Tuhan yang lebih 
besar, penyembahan dan 
kehormatan bagi Keluar-
ga Kudus”.

Interior Basilika
Sagrada Familia (Barcelona)



Karena hidup adalah hidup untuk "pengudusan kita dan kehormatan Keluar-
ga Kudus".

Dengan sikap sederhana, ia selalu mempromosikan devosi kepada Keluarga 
Kudus: di sekolah-sekolah, dalam tulisan-tulisannya, dengan para suster...

Dia juga menasihati keluarganya: "Semoga kalian semua saling mencintai 
dan ditempatkan di dalam hati Yesus, Maria dan Yosef, mari kita hidup sesuai de-
ngan contoh yang diberikan Rumah Suci Nazaret kepada kita." Itu tetap menja-
di nasihat terbaik untuk semua keluarga: masuk ke hati Yesus, Maria dan Yusuf 
dan "dari sana" kasihi semua anggota keluarga saya ...

Dia adalah penjaga Ke-
luarga Kudus, dan sebagai 
putri spiritual Santo Yosef 
Manyanet yang menjadikan 
hari Rabu sebagai hari yang 
didedikasikan untuk Kelu-
arga Kudus, dia secara spi-
ritual mengunjungi rumah 
Nazaret untuk belajar dari 
Mereka jalan kekudusan. 
Untuk alasan ini, rasa afiliasi 
adalah ciri spiritualitas me-
reka.

Dia menghayati karunia 
keputraan yang diberikan 
Bapa kepada semua orang 
yang menjadikan Nazaret di 
bumi sebagai tanah air roha-
ni mereka.

Fasad Kelahiran.
Basilika Sagrada Familia (Barcelona)



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

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 Sr 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 memin-
ta perantaraan mereka. Oleh karena itu, kami membuka ruang ini tidak hanya untuk rah-
mat yang diterima tetapi juga untuk semua permintaan yang melalui perantaraan Suster 
Encarnación, kami tujukan kepada Tuhan.

Sebagai seorang guru di sekolah yang dikelola oleh Misionaris Putri-Putri Keluarga Kudus 
Nazaret, saya jadi mengenal kebaikan Suster Maria Encarnación Colomina, salah satu ko-pen-
dirinya. Saya memintanya dengan keyakinan besar untuk memberi saya bantuan untuk me-
nyembuhkan diri saya dan dua anak saya, yang dirawat di rumah sakit, dari virus Covid-19.

Covid saya didiagnosis pada hari yang sama ketika suami saya meninggal karena serang-
an jantung. Dengan keyakinan dan pikiran positif yang besar, saya meminta bantuan kepada 
Suster Encarnación untuk menjadi perantara dengan Tuhan sehingga pengobatan yang dite-
rapkan pada saya akan efektif dan berhasil. Semua orang kagum pada seberapa cepat saya 
membaik meskipun mengalami rasa sakit rohani dari kematian suami saya.

Berkenaan dengan anak-anak saya, mereka membaik dengan memuaskan, karena saya 
mempercayakan mereka dengan keyakinan yang besar kepada Suster Colomina sehingga dia 
juga akan membantu saya bersama anak-anak saya untuk pemulihan mereka yang cepat, dan 
itulah yang terjadi.

Suster Maria Encarnación Colomina, jika diminta dengan penuh keyakinan, dia membantu. 
Anak-anak saya dan saya adalah saksi dari hal ini, dan untuk alasan ini saya meminta Tuhan 
agar dia segera dibeatifikasi oleh Vatikan, sehingga orang lain dapat diberkati dengan bantuan 
yang dia berikan ketika seseorang pergi kepadanya dengan iman.

Regina J. Caruso, Valle de la Pascua (Venezuela), 14 Desember 2021.


