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M. María Encarnación
Colomina Agustí
SEPATAH KATA DARI Sr. MONTSERRAT DEL POZO,
PEMIMPIN UMUM
Sejarah dibuat oleh orang-orang. Di balik setiap pekerjaan, setiap Lembaga,
kemajuan dan penemuan, selalu ada satu atau beberapa orang yang
memungkinkannya. Keadaannya sama untuk semua orang, tetapi keputusan yang
diambil orang sebagai akibatnya adalah yang membuat perbedaan dan membentuk
kepribadian yang berbeda, yang terus menjadi rujukan dari waktu ke waktu.
Suster Encarnación Colomina tahu bagaimana melihat dalam masalah-masalah
di akhir abad XIX yang memiliki dua realitas mendasar untuk berfungsinya
masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus: pendidikan dan keluarga.
Dengan iman yang kuat, keterampilan berorganisasi dan administrasi, dan spiritualitas yang
kuat, berlabuh dalam Misteri Nazareth, ia menemukan jawaban untuk panggilannya dalam
Karya yang diprakarsai oleh Santo Yosef Manyanet, untuk pembentukan keluarga Kristen
melalui pendidikan anak-anak dan orang muda.
Sebagai proses untuk mengakui kebajikan
heroik Suster María Encarnación Colomina,
Ko-pendiri, dengan Santo Yosef Manyanet, dari
Kongregasi Misionaris Putri-putri Keluarga Kudus Nazaret, dimulai di keuskupan Barcelona,
saya ingin mengungkapkan keinginan itu untuk mengikuti perkembangan jalan menuju kanonisasi, hidupnya lebih dikenal, sehingga dia
bisa menjadi contoh dan stimulus yang membantu banyak orang, tidak hanya untuk meniru
dia, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana
mengarahkan pandangan ke tempat dimana ia
melihat.
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PANGGILAN UNTUK MENJADI
ORANG KUDUS
Sebagai orang Kristen kita mengalami bahwa anugerah pembaptisan mengarahkan kita untuk menanggapi panggilan kepada kekudusan yang Allah buat
bagi setiap orang. Terhadap panggilan tersebut, banyak yang menanggapi dengan keterbukaan dan kemurahan hati yang besar terhadap Rahmat Tuhan. Ini
dilakukan oleh Sr. María Encarnación yang pada kesempatan-kesempatan berikutnya, kami akan menunjukkan kepada Anda kehidupan dan karyanya. Gereja
tidak begitu banyak mengalibrasi pekerjaan orang-orang tetapi kepatuhan mereka kepada Allah dan pencarian terus-menerus mereka untuk Kehendak Ilahi.
Jika kitab Kejadian menceritakan kepada kita tentang pengusiran Adam
dan Hawa dari surga, Gereja mengusulkan kepada kita sebagai contoh semua
orang yang telah mengubah hidup mereka menjadi upaya terus-menerus untuk kembali ke asal untuk membuat kembali gambar Allah yang telah cacat.
Kami senang mempertimbangkan bahwa ini adalah inti dari kehidupan Sr.
María Encarnación. Orang-orang seperti dia mengembalikan kita kepercayaan
pada kemanusiaan, mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak menang, tetapi
kita harus mengatasinya dan dalam tugas itu, seringkali penuh dengan pengorbanan, mereka mengungkapkan kepada kita Rahmat Allah yang terus mengharapkan kita semua untuk hidup seperti siapa kita: putra dan putrinya.
Bersama Santo Yosef Manyanet, Sr. María Encarnación meyakini keluarga
sebagai area yang dirancang khusus oleh Tuhan untuk belajar bagaimana menjadi anak-anak. Dan dia melihat dalam pendidikan sebagai cara terbaik untuk
membentuk keluarga Kristen, dengan begitu mampu menanggapi kebutuhan
masyarakat kemarin, hari ini dan selamanya.

Rumah induk pertama kongregasi Aiguafreda (Barcelona-Spanyol)

Ada jawaban ‘ya’ dari seorang gadis dari Os de Balaguer (Lleida) karena berasal dari Tuhan, dimensi universal. Dalam keinginannya untuk memenuhi kehendak Allah, dia membangun sebuah karya besar, yang hadir di seluruh dunia
saat ini.
Putri-putri Misionaris dari Keluarga Kudus Nazareth hidup dengan gembira
awal dari Sebab untuk pengakuan kepahlawanan atas kebajikan M. M.ª Encarnación Colomina, Rekan Pendiri kita.
Misionaris Putri-putri Keluarga Kudus Nazaret menghidupi dengan gembira
awal dari Sebab untuk pengakuan kepahlawanan atas kebajikan Sr. María Encarnación Colomina, ko-pendiri kita.

María Encarnación Colomina Agustí
María Encarnación Colomina
Agustí lahir di Os de Balaguer (Lleida,
Spanyol) pada tanggal 24 Desember
1848. Dipandu secara spiritual oleh
Santo Yosef Manyanet, ia mengasimilasi karismanya dan merupakan
salah satu ko-pendiri kongregasi waOs de Balaguer (Lleida-Spanyol)
nita yang didirikan olehnya.
Dia selalu membimbing religiusnya dalam kesetiaan kepada karisma yang
diterima dan dalam suatu kehidupan yang meneladani Keluarga Kudus Nazaret. Dengan cinta ia menderita banyak penghinaan dan kesengsaraan. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dalam keheningan dan anonimitas.
Dia wafat dalam aroma kekudusan pada tanggal 27 November 1916 di Barcelona.

"Aku ingin memperluas cinta kasih
untuk semua orang di seluruh dunia."

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 terima kasih 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 pasa tanggal 13 Oktober 2017
Ikuiti kami http://encarnacioncolomina.blogspot.com
TWITTER: Misioneras Nazaret@MHSFNazaret

