Buletin Penyebab Kanonisasi dari Hamba Tuhan

M. María Encarnación
Colomina Agustí
SEPERTI CERMIN
Dari Yosef, kita tahu bahwa dia mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Dan
begitu pula Sr. Encarnación.
Yosef tidak memahami cara-cara Tuhan yang aneh terhadap kehamilan Maria
dan Sr. Encarnación juga tidak mengerti bagaimana, setelah begitu banyak berjuang untuk menguduskan dirinya kepada Tuhan, dia dikeluarkan dari Kongregasi oleh
karena kesehatannya yang buruk. Tetapi keduanya tetap terbuka terhadap Misteri,
menerima bahwa Tuhan memiliki cara-cara yang tidak dapat dipahami oleh akal.
Kita tahu dari Yosef bahwa dia harus meninggalkan tanahnya untuk melindungi
Sang Anak. Sr. Encarnación meninggalkan kongregasi yang ia cintai untuk mempertahankan karisma dari Pater Manyanet.
Yosef sangat mencintai Maria dan berusaha keras untuknya. Ko-pendiri kita mendapat kehormatan menjadi Putri Maria sejak dia masih muda dan memperluas devosinya.
Yosef menerima tahun-tahun keheningan di Nazaret dan Sr. Encarnación menjalaninya di komunitas Jalan Santa Anna di Barcelona.
Mereka berdua merupakan pekerja ulet, mereka
berusaha untuk mendukung rumah Nazareth, baik
yang asli maupun replikanya di Barcelona dan Aiguafreda. Mereka dengan bijaksana dan akal sehat
mengelola rumah tangga dan berasumsi untuk selalu
berada di latar belakang.
Mereka menghidupi ketidakrelevanan, sejarah
yang terlupakan. Tahun ini didedikasikan untuk Santo
Yosef; dan kepada Sr. Encarnación penyebab kanonisasi diperkenalkan pada tahun 2015.
Pater Manyanet menugaskan Sr. Encarnación
untuk menjadi penyebar devosi kepada Santo Yosef.
Dan dia melakukannya, di atas segalanya, dengan
hidupnya, sehingga pada Sr. Encarnación, kita juga
melihat ketidakrelevanan yang diterima yang menghasilkan buah berlimpah, seperti yang terjadi pada
Yosef. Kita melihat cinta untuk Yesus dan Maria, kemampuan untuk berkorban, keheningan, tanpa kata
atau beberapa kata yang menyertai pesan yang keduanya berikan kepada kita dengan hidup mereka:
Kristus adalah Juru selamat kita.
M. Dolors Gaja i Jaumeandreu M.N.
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DEVOSI SUSTER ENCARNACIÓN
KEPADA SANTO YOSEF

Keajaiban dari Santo Yosef

Panggilannya untuk hidup bakti menemukan kendala yang sulit:
kesehatan. Tetapi Pater Manyanet
meyakinkannya bahwa Santo Yosef
akan menyembuhkannya. Dia sangat percaya dan memakai kebiasaan
Santo Yosef sebagai tanda. Dan sembuh. Ini terjadi pada tanggal 13 Desember 1876 dan dia memasuki kongregasi Putri-Putri Keluarga Kudus.
Itulah sebabnya dia menulis: “perlu
[untuk memasuki] mukjizat yang sangat nyata dari Santo Yosef”.
Tetapi dalam mukjizat itu juga
ada salib dan pada pesta Santo Yosef
pada tahun 1880 ia melihat bagaimana Konstitusi yang ditinggalkan oleh
Pastor Manyanet dibakar. Pada saat
itu juga dia percaya pada keajaiban
Santo Yosef dengan Anak, Sebastián Martínez, lain: "suatu hari tulisan itu akan dige1650. (Museum Prado)
napi."

Sekolah Pertama: San José
Diusir dari kongregasi, dia bertemu dengan orang lain di sebuah apartemen
di jalan Santa Anna, di Barcelona. Ini akan menjadi benih sekolah San José masa
depan. Di sana dia dengan khusyuk berdoa, di bulan Maret, tujuh kedukaan dan
kegembiraan Santo Yosef. Dia melakukan hal yang sama pada pendirian di Aiguafreda dari mana dia menulis kepada orang-orang di Barcelona:
"Bagaimana pesta Santo Yosef? Hanya di sore hari kami melepaskan kegembiraan”.

Santo Yosef Dalam Suratnya
Ketika dia menulis sering terjadi kiasan langsung atau tidak langsung kepada Santo Yosef:
"Semoga Santo Yosef memenuhi kita semua dengan berkat dan rahmat rohani dan jasmani di bumi dan kemudian ketika kita berkumpul di sana di Surga."
Dan di surat lain dia menulis:
“Kebetulan sekali: pada hari yang sama saya menerima surat Anda, kami telah memulai tujuh hari Minggu Santo Yosef pada akhir yang sama dengan Anda.
Dengan demikian antara Yusuf dan Maria Yesus akan berdiri di tengah”.
Suster Encarnación memiliki pengabdian kepada Maria dan Yosef sejak
dia masih kecil. Tetapi Pater Manyanet-lah yang menemukan bahwa keduanya telah dipanggil untuk misi yang sama dan bahwa hanya dengan merenungkan mereka sebagai sebuah keluarga, kita dapat mengetahui kehebatan
mereka.

Sebuah Misi
Pater Manyanet telah
menulis kepadanya suatu
hari: «Santo Yosef, Santo Yosef! Anda harus menjadi penyebar rahmat-Nya».
Dan sepanjang hidupnya
ia tidak hanya menyebarkan
pengabdiannya, tetapi juga
hidup dalam gaya Santo Yosef, menjadi Penjaga Misteri
Nazaret yang terbaik.
Santo Yosef, tukang kayu, Georges de La Tour, 1942.
(Museum Louvre)
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Rahmat dan Bantuan

Os de Balaguer (Lleida.Spanyol), 24.12.1848 – Barcelona, 27.11.1916
Hari ini kita merenungkan hubungan antara doa dan persekutuan orang-orang kudus.
Ketika kita berdoa kita tidak pernah sendirian, tetapi ditemani oleh saudara-saudara seiman
lainnya, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih berziarah di sisi kita. Dalam persekutuan ini, orang-orang kudus —baik yang dikenal atau tidak dikenal, “dari pintu di sebelah” berdoa dan memediasi untuk dan bersama kita. Bersama mereka, kita tenggelam dalam lautan
doa dan permohonan yang naik kepada Bapa.
Dalam doa-doa yang kita temukan di dalam Alkitab, dan yang sering bergema dalam liturgi, kita dapat mengenali suara banyak orang yang telah menjalani petualangan manusia
yang sama. Doa-doa ini, yang bisa berupa permohonan, ucapan syukur atau pujian - seperti
Magnificat, Benedictus - disebarkan dari generasi ke generasi. Jadi, setiap kali kita menyatukan
tangan dan membuka hati untuk berdoa, kita bergabung dalam doa satu-satunya Umat Allah
yang setia dan kudus.
Kita hidup dalam persekutuan doa ketika kita saling mendoakan, ketika kita meminta dan
memanjatkan doa untuk berbagai kebutuhan. Cara pertama untuk berdoa bagi seseorang adalah memberi tahu Tuhan tentang orang itu. Jika kita sering melakukannya, setiap hari, hati kita
tidak tertutup, tetapi tetap terbuka untuk orang lain. Mendoakan orang lain adalah cara pertama untuk mencintai mereka dan dekat dengan mereka secara nyata. Ringkasan katekese Paus
Fransiskus dalam audiensi umum. Roma, 7 April 2021.

Mari kita terus dengan percaya diri beralih ke perantaraan Suster Encarnación
Colomina meminta rahmat yang paling kita butuhkan saat ini.

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

