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La resposta d’Anna Maria Janer al do rebut de Déu i que dóna origen al 
nostre Institut, constitueix el nostre carisma, la nostra identitat, la nostra 
manera particular de viure la caritat. 

Anna Maria Janer consagra tota la seva vida a Déu en l’Església per l’humil 
servei de caritat al proïsme desvalgut, veient en ell la imatge vivent del 
seu Senyor. 

Anna Maria Janer manifesta la totalitat de l’amor a Jesucrist com a 
fonament i sentit únic de tota la seva vida: Jesucrist conegut i estimat en 
la contemplació és, a la vegada, conegut, estimat i servit en el germà 
necessitat. 

En Anna Maria Janer l’amor personal al Verb encarnat es transforma en 
font inesgotable de caritat cap al proïsme. 
La caritat és el centre del projecte de la seva vida i la nota que domina 
tota la seva manera de fer. 

Una caritat universal: no fa distinció de persones, la seva gran 
preocupació és el més necessitat; reconeix la dignitat que amaga tot 
ésser humà: la seva condició de fill de Déu. 

Una caritat empàtica: assumeix la situació de l’altre com a pròpia, fins el 
punt d’identificar-se amb ella i descobrir-hi la presència de Jesucrist. 

Una caritat previsora: la dimensió maternal, afable i vigilant porta a Anna 
Maria a anticipar-se amb sol·licitud a les necessitats dels altres. Té cura 
de les necessitats de qui l’envolta i sap unir fermesa i suavitat que deriven 
de la caritat prudent. 
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Una caritat estable, pacient, fidel i misericordiosa: es fa càrrec de les 
debilitats humanes i és capaç de suportar les contrarietats de la vida per 
poder portar els germans al Senyor.  

Una caritat que s’abandona en les mans de la Providència i de la 
voluntat divina: en Anna Maria l’amor s’expressa com abandó confiat en 
les mans de la Providència i de la voluntat de Déu, això imprimeix a la 
seva caritat un sentit de transcendència. Per això pot fer proper el regne 
de Déu en la realitat concreta de les necessitats aliens. 

L’encarnació del Verb és el nucli de la seva experiència carismàtica. Déu, 
que s’abaixa i es fa home i s’encarna en les realitats humanes. 

Jesús, per fer-se home, tria una família, la Família de Natzaret. En ella es 
fa visible el misteri de comunió de la Trinitat. 

El nostre Institut se sent convidat a reproduir i imitar aquesta figura de 
l’Amor: la comunió d’amor de la Sagrada Família, reflex humà de l’amor 
trinitari. 

Aquest amor de comunió es manifesta entre nosaltres de diferents 
maneres: com a vida senzilla que ho comparteix tot i que fa discerniment, 
com a vigilància que es manté permanentment atenta per buscar i fer la 
voluntat divina i com amor que busca en tot el servei a Déu en el proïsme. 

Com a comunitats janerianes volem promoure i acompanyar les 
experiències de voluntariat i missió que sorgeixen en les nostres obres o 
al seu voltant, perquè aquestes s’enforteixen i es consoliden des del 
compromís personal i comunitari, perquè puguin convertir-se en espais 
de trobada amb Jesús des de la experiència carismàtica i donin resposta 
a les noves necessitats que es puguin anar presentant en aquests temps.   
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Com la Mare Anna María Janer, volem exercir la nostra fe: descobrir a 
Jesús en l’home necessitat d’avui. Els voluntaris pretenen apropar a la 
persona a la trobada amb Jesucrist perquè puguin conèixer-lo i descobrir 
la seva presència viva i el seu amor gratuït. L’acció és una manera de 
trobada amb Jesús quan descobrim el seu rostre en el germà necessitat a 
qui servim. Per això és important enriquir aquestes experiències amb la 
pregària personal i comunitària.  
 

 

PERFIL DEL VOLUNTARI JANERIÀ1 
 

 Manifesta obertura a la vivència de la fe i a la identificació amb 
el carisma janerià. 

 S’esforça per créixer cada dia en la trobada amb Jesucrist a través 
de la pregària i l’Eucaristia. 

 Reconeix, respecta i defenc activament la dignitat de les 
persones a las que serveix. 

 Entrega generosament el millor de si mateix. 

 Presta una ajuda gratuïta i desinteressada, sense esperar ni 
acceptar cap compensació. 

 S’esforça per actuar amb professionalitat, humanitat i eficàcia en 
les tasques encomanades. 

 Fomenta el treball en equip, propiciant una comunicació fluida i 
un ambient de treball i convivència agradable. 

 Afavoreix la integració i participació dels altres voluntaris, 
especialment dels nous. 

 Intercanvia suggeriments, idees, propostes i experiències en un 
marc de respecte mutu, per aconseguir una millor eficàcia del 
treball que s’està duent a terme. 

 Participa en les propostes de formació, necessàries pel 
creixement personal i del servei que com a voluntari portarà a 
terme. 

                                                             
1 El perfil está adaptado en base al propuesto por Fundación “Manos Abiertas”. En: 
https://www.manosabiertas.org.ar/voluntariado/que-es-ser-voluntario/ 
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REFLEXIÓ PERSONAL 

1. Després de llegir el text, què ressona al teu cor? Registra 
sentiments, somnis, necessitats, desitjos... 

2. Creus tenir les característiques del perfil d’un voluntari janerià? 
3. En quins aspectes creus que has de créixer? 
4. Quins medis has d’implementar perquè creixin aquests aspectes? 
5. Registra tot allò que estàs necessitant per a ser un veritable 

voluntari janerià i fes-lo com una pregària. Posa’t davant la Mare 
Anna Maria Janer perquè ella t’ajudi en aquest camí de 
creixement.  

PREGÀRIA 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Amén 


