Buletin Penyebab Kanonisasi dari Hamba Tuhan

M. María Encarnación
Colomina Agustí
“YESUS PULANG BERSAMA ORANGTUA-NYA
KE NASARET DAN TAAT KEPADA MEREKA” (Luk 2:51)
Seperti Yesus dari Nazaret, Suster María Encarnación Colomina juga merasa
terpanggil untuk menghayati Injil melalui hubungan yang intim dan mendalam dengan Yesus, Maria dan Yosef.
Keluarganya menularkan kepadanya iman yang hidup yang dihayati secara
alami dan selalu dikaitkan dengan Gereja lokal dan universal. Di bawah bimbingan
Santo Yosef Manyanet, imannya menerima meterai dari Misteri Inkarnasi.
Putri terkasih dan murid setia di ‘sekolah Nazaret’, bersama dengan Santo Yosef Manyanet, dia merenungkan, mengasimilasi dan mewujudkan karisma "mengikuti dan mewartakan Kristus dalam misteri Nazaret" (Konst. 3).
“Orang bijak bersinar seperti bintang di
langit, untuk selama-lamanya” (lih. Dan 12:3).
Suster María Encarnación Colomina, bagi para
Misionaris Putri-Putri Keluarga Kudus Nazaret
menjadi referensi penting, guru hidup bakti dan
misionaris yang berkomitmen pada realitas zamannya. Di depan tabernakel di sebuah kota kecil Catalan –Os de Balaguer – keberanian besar
seorang rasul ditempa.
Tentu saja zaman dan keadaan sejarah mereka sangat berbeda dengan zaman sekarang;
tetapi dia hidup, meneruskan dan membela karisma yang diterima dengan keberanian dan kesetiaan sedemikian rupa sehingga generasi baru
menemukan dalam dirinya model iman di tengah-tengah kesulitan, mercusuar harapan yang
mengundang untuk percaya dan kasih tanpa batas yang membuktikan kesuciannya.
Sr. Edith Gutiérrez MN
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KEUTAMAAN TEOLOGIS
PADA SANG HAMBA ALLAH: IMAN (I)
Kebajikan teologis dari iman mengonfigurasi seluruh kehidupan Sang Hamba Allah, sebuah iman yang dihayati secara integral dan radikal sehingga baginya itu terkait dengan panggilan untuk hidup bakti kepada Tuhan, panggilan
yang dia rasakan "sejak masa kecilnya."
Ia dilahirkan dalam keluarga yang sangat Kristen. Orang tuanya José Colomina Corsá dan Rosa Agustí Rubies merupakan inti dari sebuah rumah yang
menghayati iman secara alami dan spontan di semua bidang kehidupan; dalam keluarga, cinta kepada Tuhan ditunjukkan dalam doa harian, devosi kepada
Bunda Maria dan Santo Yosef, cinta kepada orang-orang kudus, dan partisipasi
dalam kehidupan paroki. Dari lima anak yang selamat, tiga – perempuan – menanggapi panggilan untuk menguduskan diri kepada Tuhan.
Gereja Paroki

Rumah lahir
Pemandangan panorama Os de Balaguer (Lleida-Spanyol)

Hamba Tuhan itu menerima baptisan sehari setelah dia lahir, pada Hari Natal 1848. Tahun berikutnya, pada tanggal 22 Oktober 1849, dia menerima krisma di kota tetangga, Almenar.
Pada tahun 1854, ketika dia berusia lima tahun, ibunya meninggal. Sang
Hamba Tuhan selalu berterima kasih kepada ibunya atas karunia panggilan religius, yang hanya dalam beberapa tahun menanamkan dalam dirinya iman yang
teguh dan kokoh. Dia menjelaskannya seperti ini kepada Uskup Casañas:
Di masa kanak-kanak saya, atau lebih tepatnya dari buaian, saya merasa terpanggil untuk menjadi religius; pengaruhnya (menurut saya) dari doa yang terus menerus dan permohonan yang sungguh-sungguh dari Ibu saya yang begitu baik dan
terkasih, yang sangat menginginkannya…

Oleh karena itu, sang ibu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada
jiwa gadis yang sangat peka terhadap kehidupan spiritual ini. Dan sang ayah,
seorang duda yang bertanggung jawab atas lima anak, juga peduli untuk membuat mereka bertumbuh secara rohani. Dia mencari keterlibatan pastor paroki yang sejak saat itu bertindak sebagai pembimbing spiritual dari jiwa Sang
Hamba Allah.
Ketika saudara perempuannya, Inés dan Rosa, meninggalkan rumah untuk
memasuki kehidupan religius, Manuela ditinggalkan sebagai kepala rumah
tangga – dia berusia 17 tahun – dan bertanggung jawab atas ayah dan dua saudara laki-lakinya. Tapi dia menyambut fakta ini sebagai firman baru dari Tuhan:
dia juga akan menjadi religius.
Keterlibatannya dalam kehidupan paroki sudah sangat kuat. Dia juga berpartisipasi dalam hidup keuskupan dan dalam ziarah ke Santo Cristo, di kota
tetangga Balaguer, pada tahun 1871, ia mengalami perjumpaan yang menentukan dengan Santo Yosef Manyanet.
Salib kudus Yesus Kristus. Balaguer (Lleida-Spanyol)

Meskipun kita dapat menegaskan bahwa Sang Hamba Tuhan memiliki hak
istimewa untuk menerima karunia iman, kita juga dapat menegaskan bahwa
dia menyambutnya dengan rasa syukur yang luar biasa dan membuatnya berbuah.

M. M.ª Encarnación Colomina Agustí

Rahmat dan Bantuan

Os de Balaguer (Lleida.Spanyol), 24.12.1848 – Barcelona, 27.11.1916

Gereja menawarkan kepada kita orang-orang kudus agar kita meniru mereka
dan meminta 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.
Pada bulan November tahun lalu, saudara ipar saya sakit parah. Itu adalah saat yang
sangat mengkhawatirkan untuk kesehatannya dan situasi keluarga, karena dia memiliki dua
anak yang masih kecil. Pada awal Desember ia menjalani operasi bedah berisiko tinggi dan
setelah beberapa hari ketidakpastian tentang hidupnya, dan periode pasca operasi yang sulit, ia dapat kembali ke rumah seminggu sebelum Natal. Sedikit demi sedikit dia sembuh
dengan harapan bisa kembali ke kehidupan biasa.
Ketika kami diberitahu tentang keseriusan penyakitnya, baik istri maupun seluruh keluarga memohon doa, percaya pada bantuan Tuhan. Dengan para suster dari Casa di Nazareth, kami meminta Suster María Encarnación Colomina untuk menjadi perantara bagi
kesehatan Emanuele, demi kebaikannya sendiri dan keluarganya. Sekarang kami berterima
kasih kepada Tuhan dan Suster Encarnación karena telah memperhatikan doa-doa kami.
					

Cristina Mennuti, Roma (Italia), 12 Januari 2022.

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

