
M. María Encarnación  M. María Encarnación  
coloMina agustícoloMina agustí

Buletin Penyebab Kanonisasi dari Hamba Tuhan
No. 18 - Februari 2023

M
is

io
na

ris
 P

ut
ri-

Pu
tri

 K
el

ua
rg

a 
Ku

du
s 

N
az

ar
et

HARAPAN AKTIF
Suster Encarnación Colomina, seorang wanita harapan untuk Nazaret di Kame-

run oleh karena visi masa kecilnya sebagai waktu terbaik untuk belajar dan mengin-
tegrasikan nilai-nilai kebebasan, rasa hormat, dan solidaritas ke dalam kehidupan.

Wanita harapan bagi kami para Misionaris Nazaret di Kamerun karena dalam 
menghadapi kesulitan dia tidak pernah menyerah, dan dari iman kepada Yesus, dia 
mencari jalan dan alternatif baru agar kebaikan dapat berbuah.

Wanita harapan karena dia telah percaya dan telah menyampaikan kepada kita 
keyakinan bahwa pendidikan adalah pintu gerbang untuk masuk dan “menyentuh” 
hati Tuhan.

Mewartakan dan mengikuti Kristus 
dalam misteri Nazaret dari sudut pandang 
keluarga adalah harta yang luar biasa, 
yang bersama dengan Santo Yosef Ma-
nyanet, Suster Encarnación Colomina te-
lah mewariskan kepada kita: dan sungguh 
tanggung jawab dan hak istimewa bahwa 
kita adalah suara dan utusan di mana pun 
di planet bumi kita.

Wanita harapan akan kekuatan dan ke-
rendahan hatinya yang sekarang membe-
ritahu kita untuk meninggalkan keinginan 
palsu untuk menjadi terkenal, dan dapat 
dengan tulus bersukacita dalam kebaikan 
yang dilakukan orang lain: karena kebaik-
an tidak mengenal agama atau budaya.

Sr. Viki Hernández, M.N. 
Loum-Ville (Kamerun)



HARAPAN: DI MOMEN PANGGILAN
Dari seorang wanita, yakni Suster Encarnación, kami selalu mengagumi 

kekuatannya. Namun, kekuatan itu lahir dari kebajikan teologis yang dihayati 
secara mendalam: harapan. Mengikuti jejak harapannya dapat membantu kita 
untuk menghidupinya juga.

Di masa mudanya, Manuela menjalani kesalehan mendalam yang didorong 
oleh keluarga. Kedua saudarinya -Inés dan Rosa- telah menjadi Suster di Tremp 
dan tidak ada yang menunjukkan bahwa dia dapat mengalami kesulitan meng-
ikuti jalan yang sama. Namun demikian, begitulah adanya. Ayahnya mengi-
nginkannya di rumah, mencarikan pelamar untuknya dan tidak mempermudah 
panggilannya. Manuela harus berjuang dengan serius untuk dapat mengikuti 
kehendak Tuhan karena bahkan bapa pengakuannya pun tidak mendorong-
nya. Dan dia, dalam situasi itu, menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan yang 
mengungkapkan dirinya kepadanya dalam mimpi di mana dia dengan jelas 
merasakan betapa tidak bahagianya dia jika dia menikah.

Dan, ia masuk dalam biara Konsepsionis di Tremp. Dan 
setelah sekian lama berjuang... ia sakit setelah beberapa 
bulan dan harus pulang. Selama dua tahun jalannya tam-
pak tertutup karena kesehatannya, tetapi dia tidak me-
nyerah: dia tahu bahwa Tuhan menginginkannya untuk 
Dia, jalannya akan terbuka di suatu tempat.

Dia menemukan terang dalam diri seorang Imam, Yo-
sef Manyanet, yang membimbingnya, menenangkannya, 
menuntunnya. Dan akhirnya, dia mengundangnya untuk 
bergabung dengan Kongregasi Putri-Putri Keluarga Kudus 
yang baru saja ia dirikan. Manuela masuk pada tanggal 9 
Maret 1877 di Horta (Barcelona). Dua tahun kemudian, dia 
berkaul dan diangkat menjadi pemimpin novisiat.

Namun, badai kelembagaan pecah. Kapitel Umum di-
adakan di Talarn (1880) dan Suster Encarnación bangkit, 
dia sendirian - meskipun yang lain menyusul kemudian - 
untuk membela karisma Santo Yosef Manyanet. Setelah 
dua tahun yang menegangkan, dia akhirnya dikeluarkan 
dari lembaga yang ingin mengikuti semangat lain.



Dibutuhkan banyak harapan untuk terus berusaha membaktikan diri ke-
pada Tuhan. Dia bisa dengan mudah mengatakannya, tapi dia tidak melaku-
kannya: Saya sudah mencoba, tapi belum bisa.  

Hanya saja dia percaya teguh bahwa dengan Tuhan segala sesuatu mung-
kin. Sepanjang hidupnya dia menunjukkan keyakinan mutlaknya secara te-
rus-menerus karena dia percaya bahwa "Tuhan tidak akan meninggalkan 
saya". Bagi Suster Encarnación, ‘harapan’ diterjemahkan menjadi satu keper-
cayaan tak terbatas pada Penyelenggaraan dan penyerahan terhadap Kehen-
dak Tuhan, dengan rendah hati menerima kegagalan. "Dengan segala sesua-
tu, lakukan apa yang kamu bisa dan Tuhan akan mengurus semuanya."

Miliknya adalah harapan yang menuntunnya untuk bekerja, keluar dari ca-
ranya untuk memberikan kehidupan. Itu adalah harapannya, yang ditopang 
melalui suka dan duka, yang terus memberi kita kehidupan sekarang.



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

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.

Satu dari rahmat yang diminta komunitas La Laguna melalui perantaraan Sr. Encarnación Colomina 
sejak tahun 2017: 

A.E.D. adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun dengan sindrom Down yang menderita dua 
penyakit paru-paru yang langka: hemosiderosis dan penyakit paru-paru autoimun. Pasien dengan pe-
nyakit ini di dunia hanya ada sekitar sebelas kasus. A.E.D. diadopsi ketika dia berusia tiga tahun; tidak 
berjalan dan juga tidak berbicara. Semua staf di rumah sakit tempat dia dirawat dikejutkan bahwa dia 
hidup, pergi ke sekolah, bermain, tertawa, menyukai pantai, dan sangat bahagia.

Secara praktis dianggap sebagai suatu mukjizat bahwa sekarang dia hidup. Dia perlu oksigen secara 
konstan sejak berusia tiga tahun dan masuk rumah sakit untuk perawatan kemo setiap 30 atau 40 hari. 
Dia telah menderita dua episode gagal napas parah dan stroke otak; paru-parunya tidak berfungsi; ada 
masalah ginjal. Mereka mencoba pengobatan untuk melihat apakah pengobatan itu sukses. Dia per-
gi ke fisioterapi, ke equinoterapia anak-anak, terapi wicara... tetapi yang terpenting adalah keinginan, 
rasa, dan energi yang dengannya dia melakukan segalanya.

Kami yakin bahwa perantara Sr. Encarnación Colomina adalah yang membuat A.E.D. menjadi seo-
rang anak yang vital, ceria, penyayang, energik, bersemangat untuk belajar, sangat ramah. Kami ber-
terima kasih kepada Suster Colomina atas perhatiannya yang terus menerus, keajaiban kecilnya yang 
terus menerus. Dan kami terus meminta kesembuhan total darinya.

Sr. Cecilia Cortacans, Residencia Nazaret, La Laguna (Spanyol), 7 Januari 2023.


