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27 novembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Homilia de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, monsenyor Joan Josep Omella, en la missa
celebrada amb motiu del centenari de la mort de la Madre Encarnació Colomina cofundadora
de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret el passat diumenge, 27 de
novembre de 2016
Benvolgut Sr. Arquebisbe de Tarragona,
germans en l’episcopat,
benvolgut Senyor Rector de l’Ateneu,
professors de les diferents facultats,
alumnes i personal de la casa.
Saludo els meus germans preveres concelebrants, entre ells:
–

El P. Jesús Díaz, General dels Fills de la Sagrada Família.

–

El P. Peñarrolla, prior del Monestir de Solius.

–

El P. Josep Maria Hernàndez, delegat de Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu.

Una salutació molt cordial a la Madre Montserrat del Pozo, superiora general de les
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Saludo també tot el Consell General i
totes les Madres que avui sou aquí participant en aquesta Eucaristia.
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També voldria saludar els familiars de la Madre Encarnació Colomina que avui ens
acompanyen (una reneboda i els seus ﬁlls).
Voldria saludar i agrair la presència de al Sra. Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, i que
ens acompanya avui pel fet de ser mare d’uns alumnes.
Finalment, la meva salutació a tots els alumnes i les vostres respectives famílies que us heu
animat a venir avui aquesta tarda. Som al voltant de 3.500 persones i les Madres ja m’han dit
que les invitacions han estat insuﬁcients. N’hauríeu volgut moltes més, però no ha estat
possible. En tot cas, pot ser també una oportunitat perquè us animeu a participar en alguna
de les celebracions que es faran més endavant.
Em plau molt poder-vos acompanyar a tots en aquesta celebració d’acció de gràcies a Déu
per tots els dons que ens ha fet el Senyor en aquest any del centenari de la mort de la Madre
Encarnació Colomina que avui clausurem. Ella conjuntament amb el Pare Manyanet, el vostre
fundador, va participar activament en la fundació de les Missioneres Filles de la Sagrada
Família de Natzaret. A ella la considereu la vostra cofundadora.
A ells dos els han anat seguint un gran nombre de Madres que han estat les vostres
professores i guies en el vostre procés educatiu i de creixement personal i familiar. Donem
gràcies a Déu per tota l’entrega de les Madres i els Padres a cada un de vosaltres i a les
vostres famílies.
Avui donem també les gràcies a Déu, perquè durant aquest any ens ha fet el regal de poder
presentar a Roma la causa de canonització de la Madre Encarnació Colomina.
I per celebrar tot això, per donar-ne gràcies a Déu, ens hem aplegat avui en aquesta
impressionant basílica de la Sagrada Família, que tanta relació té amb la vostra institució
religiosa. No només amb el nom, sinó també pel fet que el Pare Josep Manyanet, el vostre
fundador, va ser un dels grans promotors de la construcció d’aquest temple, destinat a
perpetuar les virtuts i l’exemple de la família de Natzaret, i a ser la llar de les famílies de tot
el món.
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Tant Sant Josep de Manyanet con la Madre Encarnació Colomina van ser molt sensibles a les
greus crisis que patien les famílies i la societat. Ells van intuir que el mitjà ideal per a
transformar les famílies era l’educació de la joventut, proposant a la Sagrada Família de
Natzaret com a model per a totes les famílies.
Precisament això és el que ha fet el Papa Francesc en moltes de les seves catequesis del
darrer any i que ha recollit en la seva Exhortació Amoris Laetitia. El Papa comparteix el
patiment dels vostres fundadors per la situació de la família.
Les Madres us conviden a cristianitzar les vostres llars, és a dir, a deixar entrar a Crist, a
Josep i a Maria, en el si de les vostres famílies. Fer que la vida de Déu, que és de comunió,
d’amor, de joia i de pau, entri en les vostres famílies. ¿No ho voldríeu això? Doncs aquest és
el gran què pel qual els dos fundadors i els Padres i Madres que els han seguit, han donat la
vida.
¿Què seria de vosaltres sense les Madres i sense les escoles de la Sagrada Família de
Natzaret? ¿Ho heu pensat alguna vegada? Potser per als que sou més joves encara cal que
passin uns anys per adonar-vos de tot el que les Madres, professors i professores de les
escoles de la Sagrada Família de Natzaret han sembrat en vosaltres. Elles volen compartir tot
el que tenen i us han volgut regalar el millor i més gran que us podrien regalar: la relació
amb Jesucrist.
Sí, primer us han ensenyat qui era, què feia, què ens ha dit, como vivia,…. Us han parlat de
la seva família, de Sant Josep i de Santa Maria. Mireu-los avui a banda i banda d’aquesta
preciosa Basílica. A la meva esquerra veiem Sant Josep i a la meva dreta Santa Maria. Gaudí
ho tenia molt clar, ell era un gran devot de la Sagrada Família. Constantment conﬁava els
seus anhels i les seves preocupacions a Sant Josep i a Santa Maria. I cada dia s’alimentava de
la força de Jesús rebent-lo en l’Eucaristia. I vosaltres ¿també ho feu? ¿Us conﬁeu a Santa
Maria i a Sant Josep? ¿Rebeu a Jesús cada diumenge en l’Eucaristia?
Pero, las Madres no solo os han enseñado quién era, qué decía y qué hizo Jesús, sino que,
más adelante y esto es lo más importante, os han invitado a establecer una relación de
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amistad con Él. No estamos solos. Él está con nosotros cada día hasta el ﬁn del mundo.
Cuidad mucho la oración, la personal y la familiar. La Madre Encarnación Colomina era una
mujer de oración profunda, de una relación de amistad y conﬁanza total con Jesús. Las
Madres viven esta profunda unidad con Jesús que nace de la oración y de los sacramentos de
la Eucaristía y del perdón. Eso hace que las Madres puedan llevar a cabo una triple llamada
de la cual nos quieren hacer partícipes:
1.- Ser misioneras. Vivir la vida como una misión. Ser contemplativas en la acción. Este
espíritu misionero continúa vivo en las Madres, tal como se concreta en el hecho de vuestra
reciente llegada a Australia (2014) y a Indonesia (2015).
Ahora bien, ésta llamada a la misión no es exclusiva de las Madres. ¿Sabes que Dios ha
pensado para ti una misión particular y única? ¿Ya le has pedido que te ayude a descubrir
cuál es? Serán necesarios momentos de silencio, de plegaria, de escucha atenta a lo más
profundo de tu persona, allí donde Dios nos habla. ¡Que nadie escoja por ti! Nuestra misión
consiste en ser “para los otros”, en compartir lo que somos y lo que tenemos con los otros.
¿Dónde te llama Dios a vivir tu misión?
2.- Ser familia. Ser una familia para las familias, siguiendo el modelo de Jesús, María y José, la
Sagrada Familia de Nazaret. Las Madres, siguiendo el testimonio de Jesús, María y José, la
Sagrada Familia de Nazaret, quieren ser una familia para las familias. ¡Qué hermoso, Madres,
que tengáis este lema! Pedimos a Dios que os conceda el don de ser una familia para las
familias.
Niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, esta invitación no es solo para las
Madres, sino que Jesús la hace extensiva a todos nosotros. Qué hermoso sería que cada una
de nuestras familias fuese una familia para las otras familias, especialmente para los que han
perdido el lazo con su familia, sea por el motivo que sea.
3.- Nazaret como estilo de vida. Nazaret es para las madres un modelo de vida. La vida de
Jesús, María y José en Nazaret es una verdadera escuela para toda familia. Esta escuela de
Nazaret nos enseña unas actitudes que las Madres nos quieren transmitir.
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Avui precisament comencem el temps d’Advent, en el qual, precisament, ens preparem per a
viure aquest misteri de la Sagrada Família que vosaltres aneu descobrint en el vostre camí
per les escoles de les Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret.
Jesús vol entrar en les nostres vides, Jesús vol ser part de la nostra família. Però, Ell no pot
entrar en les nostres vides, en les nostres famílies, si nosaltres no li obrim les portes.
Aquest temps d’Advent feu vostra una pregària molt senzilla. Feu-la cada nit en família abans
d’anar a dormir: “Jesús, Maria i Josep, feu de la nostra casa el vostre Natzaret”.
+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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