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La presència de les religioses en Valls ha estat continua
des de 1881, avui realitzen treballs com a voluntàries al
Centre Sociosanitari del Pius Hospital de Valls i una
d’elles exerceix com a infermera en els diferents centres
que depenen de l’Hospital. També s’encarreguen de la
Pastoral de la Salut, en el mateix Hospital, a la Casa
Familiar Monserrat Cuadrada i recentment a la Residència Alt Camp, junt amb un petit grup de laics
col.laboradors.
Les religioses desitgen compartir amb tots els fidels de
les Parròquies de Valls l’emotiu esdeveniment que vénen preparant des de fa quasi dos anys, la
propera Beatificació de la Mare Anna Maria Janer Anglarill, cerimònia que se celebrarà a la
Seu d’Urgell el dia 8 d’Octubre de 2011, perquè va ser en aquesta ciutat on va tenir l’origen i
fundació de l’Institut de les Germanes de la Sagrada Família.
La fundadora moguda sempre per raons de caritat, com ella mateixa ho afirmava en una de les
seves frases: “si venim es per motius de caritat no d’interessos” AMJ, es fa càrrec de l’atenció
dels malalts i nens abandonats.
A l’any 1859, es dirigeix des de Cervera al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, per respondre a la
crida del Bisbe Josep Caixal i Estradé que necessitava religioses per fer-se càrrec de l’hospital
de la ciutat que amenaçava ruïnes i misèria degut a les guerres i conflictes d’aquelles èpoques
(segle XIX).
La seva resposta va ser un “Si” ben generós, i Anna Maria començarà una nova obra apostòlica
amb la que dóna pas a un nou Institut Religiós dins l’Església Catalana amb repercussions a
nivell universal.
Anna Maria Janer Anglarill, filla de Cervera, havia nascut el 18 de Desembre de 1800. I pertanyia al grup millor organitzat en el que respecta a l’atenció de pobres i malalts. Les filles de la
Caritat, inspirades en l’espiritualitat de Sant Vicenç de Paül.
Havia passat per èpoques molt difícils pels constants conflictes polítics interns i externs. El s.
XIX, s’havia caracteritzat per la inestabilitat del clergat, el naixement de diverses famílies religioses i per les guerres fratricides que assolaven els pobles de Catalunya i de la resta d’Espanya.
En totes aquestes situacions conflictives, la Mare Anna Maria va saber actuar amb serenitat,
confiança, valentia i una caritat sense límits. La veiem primer atenent als ancians pobres i malalts de la seva ciutat natal (1819), després a la Vall d’Ora i la Boixadera, organitzant els hospitals de sang per atendre als soldats ferits (1838) a la guerra entre carlistes i isabelins. Més
endavant fent-se càrrec dels nens orfes procurant que tinguessin refugi, afecte i educació. I la
prova més dura que també van viure molts espanyols: l’exili (1840-1844) que la va empènyer a
viure quatre llargs anys a França, a l’Hospital de la Grave a la ciutat de Tolouse. Allí va continuar amb els seus serveis de caritat evangèlica a favor dels malalts, però ara se sumava un grup
de persones amb infeccions contagioses i malalts mentals. Per a “la Mare”, tots eren fills de
Déu, i necessitats d’afecte, atenció i cures. Per això aconsellava, “tractem bé a tothom perquè
en ells està Crist Nostre Senyor” AMJ.
La seva fe profunda i confiada s’anava enfortint en les proves, en l’amor efectiu envers el proïsme, i en l’experiència de Crist en l’oració personal i comunitària, i per la fervorosa recepció
assídua dels sagraments. Tot el que feia ho realitzava per Déu a qui havia consagrat la seva
vida als 19 anys per estimar-lo i servir-lo en la persona dels necessitats.
Era el mateix Jesucrist a qui consolava i atenia en cada malalt, en cada nen, en cada ancià, i
aquest do que ella rep es el que hereten les germanes de la Sagrada Família: “Veure en cada
persona el rostre de Crist sofrent”
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El viu exemple de vida que anava deixant Anna María en els llocs on es trobava va ser model per a moltes joves que es van anar
sumant a la seva obra de caritat i servei i l’admiració de molts pastors que reconeixien en ella una persona totalment de Déu.
Es així que molt aviat a la Seu d’Urgell, va tenir de disposar d’un noviciat per preparar a les joves que desitjaven consagrar les
seves vides a Déu en el servei dels pobres, malalts i l’educació cristiana de nens i joves.
La missió que va realitzar la Mare Janer va ser amb caràcter universal, les seves fundacions creuaren les fronteres de la seva pàtria. La seva mirada sempre posada en les necessitats de l’Església li dóna amplia llibertat per seguir estenent la seva obra, carisma i missió, mar enllà. Avui les germanes de la Sagrada Família d’ Urgell, són presents en onze països: Andorra, Itàlia, Guinea
Equatorial, Mèxic, Perú, Colòmbia, Xile, Argentina, Uruguai, Paraguai, España. La seva presència activa en camps de missió:
Escoles catòliques, guarderies, hospitals, residències d’avis, pastoral juvenil, catequesis d’infants, pastoral amb immigrants, pastoral social, mantenint-se oberta a les necessitats de l’Església dins del seu carisma. En totes aquestes missions participen de la
missió evangelitzadora i única de l’Església Universal. Les germanes resten disponibles on les diferents necessitats reclamin la
seva presència.
El capvespre de la seva vida la sorprèn a Talarn, on ja velleta el 1885, recorda amb gran devoció les aventures que va viure en
favor de la caritat moguda per l’ideal suprem de la seva vida, Jesucrist Nostre Senyor. Gaudeix explicant a les joves novícies, les
situacions dures i difícils d’aquells anys enrere. Com també els bonics records de fundacions d’escoles per les que va tenir de
passar. Cap a l’any 1829, també l’enviaren a visitar a les germanes que estaven a Valls, i que residien a l’Antic Hospital de Sant
Roc (al Pati). La Mare Janer no va escriure llibres, però es recorda la seva enriquidora tradició oral, que les germanes posteriorment han plasmat en llibres sobre la seva vida.
Tots els seus records es van apagar l’11 de Gener de 1885, quan submergida en una dolorosa malaltia vivia unida a Crist, dóna el
seu últim exemple de la seva vida: demana morir en el dur terra de la seva habitació, recordant que Jesucrist va morir despullat
en una creu.
Molta devoció inspirava l’anciana Mare i Germana, perquè tota la seva vida reflectia els mateixos sentiments de Jesús envers els
necessitats. La suavitat en el tracte, la rectitud d’intenció, la fidelitat a la voluntat de Déu, l’amor a Maria Mare de Nostre Senyor, la serenitat, la pau, i l’alegria constant, eren signes inequívocs de que la seva vida estava plena d’un amor més gran, l’amor
que des de la seva infància i adolescència va anar procurar i augmentant en el dia a dia, buscant en tot agradar a Déu amb les
seves obres de misericòrdia i amor.
EL MIRACLE QUE LA VA PORTAR ALS ALTARS
Curació instantània, duradora i completa, inexplicable a la llum dels actuals coneixements mèdics, realitzada per intercessió de la
Venerable Mare Anna Maria Janer Anglarill, d’una poliartrosi degenerativa inflamatòria amb greu i persistent simptomatologia
dolorosa i greu limitació funcional.
LA PERSONA CURADA
Es tracta de la Sra. Anna Padrós Sallés, resident a l’Asil Municipal del Parque de Barcelona, institució regentada por una comunitat de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, fundat per la Mare Anna Maria Janer.
La Sra. Anna Padrós va ingressar en aquesta institució degut a la malaltia degenerativa que patia. La Sra. Padrós patia d’enanisme, no sabia llegir ni escriure i es trobava sola en el món ja que havia perdut tota la seva família.
ELS FETS
1938-1940
La Sra. Anna Padrós comença a tenir dolors forts a les articulacions que lentament li van impedint una mobilitat normal.
1949
Al maig, la Sra. Ana Padrós ingressa a l’Asil municipal del Parque amb el següents diagnòstic: reumatisme deformant poliarticular, una malaltia degenerativa que li impedi moure’s amb normalitat, fins el punt d’haver d’anar en cadira de rodes.
1951
La germana Maria Lluïsa Font Romeu, que formava part de la comunitat de Germanes de la Sagrada Família de Urgell que
tenia cura dels asilats, li aconsella que resi la Novena en honor de la fundadora del seu Institut.
El 5 de juny la Sra. Ana Padrós i la Sra. Fidela Roca, asilada també al Parque, comencen a pregar a la Serventa de Déu Anna
Maria Janer Anglarill, per a obtenir del Senyor la curació. La petició que realitza es la següent: poder caminar i valdre’s
per si mateixa.
El 9 de juny, mentre recitaven a la capella el cinquè dia de la Novena, de sobte, la Sra. Padrós s’aixeca de la cadira de rodes
i comença a caminar amb normalitat. Surt de la capella cridant: la mare fundadora m’ha curat.
Anys successius
La Sra. Padrós és examinada por diversos metges que constaten la desaparició de la simptomatologia dolorosa a les articulacions i la plena recuperació funcional.
La Sra. Anna Padrós passa la resta dels seus dies ajudant al menjador i la infermeria de l’Asil Municipal del Parque.

1956-1957
Se celebra, a la cúria diocesana de Barcelona, el procés ordinari, del 13 d’abril de 1956 al 15 d’abril de 1957.
1964
La Sra. Anna Padrós mor d’un infart.
1986
La Congregació per a les Causes dels Sants reconeix la validesa jurídica del procés ordinari celebrat a Barcelona (19561957) amb decret de 27 de setembre.
2001
Té lloc un Procés diocesà suplementari, també a Barcelona, del 3 al 7 de juliol.
2002
La Congregació per a les Causes dels Sants reconeix la validesa jurídica del Procés diocesà suplementari (2001) amb decret
de 5 d’abril.
2009
El 15 de novembre es reuneix la Consulta Mèdica del Dicasteri i reconeix que la curació va ser instantània, duradora i completa, inexplicable a la llum dels actuals coneixements mèdics.
2010
El 31 de gener es reuneix el Congrés dels Consultors Teòlegs, amb èxit positiu.
El 16 de novembre té lloc la Sessió ordinària de Cardenals i Bisbes que confirma els judicis anteriors.
El 10 de desembre el Sant Pare Benet XVI, autoritza la promulgació del Decret pel qual es reconeix la curació miraculosa de la
Sra. Anna Padrós Sellés, obrada per la intercessió de la Serventa de Déu Venerable Anna Maria Janer Anglarill.

PREPARATIUS PER CELEBRAR LA BEATIFICACIÓ D’ANNA MARIA JANER
Com Institut Religió hem volgut preparar-nos des de l’interior, sense cap dubte l’aprovació de la causa de Beatificació és un gran
do, un regal no sols per a l’Institut sinó també per l’Església Universal, s’aprova el camí de santedat, es a dir, la manera de fer
present a Crist en la terra, el carisma particular que va viure fidelment Anna Maria Janer i la va portar a la santedat.
Aquest carisma es el que alhora l’Església aprova com a vàlid per totes les persones que s’identifiquen avui o en el futur amb
aquest estil de vida, no sols per a joves que desitgin consagrar-se al Senyor i seguir la vida religiosa, sinó també per a laics, joves, infants, famílies, adults, que visquin la seva fe des del prisma janerià.
És un pas molt important, per això el participar d’aquesta beatificació és un esdeveniment històric per la nostra Església, és la
primera dona catalana que es beatificarà a la Seu d’Urgell.
La causa de beatificació es va iniciar l’any 1951, fa ja seixanta anys. Moltes persones han col.laborat per a que aquest esdeveniment es realitzi, i el més probable es que hagi volgut ser presents però per diferents circumstàncies no ho estaran.
La cerimònia la presidirà el Cardenal Angelo Amato en representació del Sant Pare Benet XVI, és el prefecte de la congregació
per la causa dels Sants.

EL PAS DE LA CREU DE L’AMOR I DEL SERVEI
S’està realitzant el pas de la creu janeriana per totes les obres i missions que l’Institut té en els onze països.
La creu, que porta per nom “ de l’amor i del servei”, ens presenta a la Mare Anna Maria Janer en les seves diferents missions
apostòliques i el seu compromís amb Crist.
Per Valls va passar entre el 18 i 22 de Juliol, va ser exposada a la Capella del Pius Hospital. I va visitar els centres assistencials
de Monserrat Cuadrada i la Residència Alt Camp.
La creu com sabem és el distintiu del cristià i ens fa tornar la mirada a Crist que va morir i es va entregar per nosaltres. I ens invita a preguntar-nos: Que ha fet Crist per nosaltres?, Que hem de fer per Crist avui?
Oració de la Creu de l’Amor i del Servei
Senyor, tu que vas concedir
a la beata Anna Maria Janer Anglarill
que el vostre fill Jesucrist
fos l’ideal suprem de la seva vida
i la raó de la seva entrega als altres,
per la seva intercessió i el seu exemple,
Concedeix-nos el do d’estimar-te i servir-te
en la persona del necessitat.
Per nostre Senyor Jesucrist.

HIMNE OFICIAL DE LA BEATIFICACIÓ MARE ANNA MARIA JANER
S’ha creat un himne en el que cantant i alabant a Déu podem recordar els passos d’Anna Maria Janer
des de Cervera fins la Seu d’Urgell. Una vida que exposada al sol de l’amor, va saber madurar i donar fruït fins el dia d’avui. La seva lletra en català i castellà evoca el llenguatge de la Mare Janer, una
catalana que va estendre el seu carisma a terres castellanes i llatinoamericanes.
Podeu escoltar-lo a la nostra web oficial de la beatificació: www.anamariajaner.org

LEMA DE LA BEATIFICACIÓ

El lema escollit per la Beatificació és “Estimar-te i Servir-te, sempre i en tot”.
Llegint la seva vida i apropant-nos a la missió evangèlica que va realitzar Anna Maria Janer Anglarill,
comprovem que va ser un dels seus ideals que va viure amb intensitat, estimar a Déu i servir-lo en la
persona dels pobres i necessitats, sempre i en tot, en temps de llum i en temps d’ombres, en els moments esplendorosos com en els moments difícils pels quals va haver de passar. El compromís que
assumeix en l’Església consagrant la seva vida a Déu públicament, entén que es per a sempre, sense
temor perquè sap en qui ha posat la seva confiança. Recollim en les seves frases: “Deixeu fer a Déu
que sap totes les coses”. La seva confiança és com la d’un infant que dorm tranquil en els braços de la
seva mare, perquè se sent cuidat, protegit, però sobretot estimat des de sempre i per sempre

INVITACIÓ
Us invitem a participar en els diferents actes que es realitzaran en la ciutat de Valls i altres llocs en motiu
de la Beatificació.
15 de Setembre 2011: Xerrada: “Anna Maria Janer, nova Beata del segle XXI” a càrrec de la Gna Mª Pilar Adín, postuladora de la causa de Beatificació. 20 hs a la Residència Santa Teresa de Valls.
8 d’Octubre 2011: Cerimònia de la Beatificació a la Seu d’Urgell 11 hs (les inscripcions es poden realitzar a la Parròquia o directament amb les germanes 977-60-03-88.
Com a molt tard el dia 10 de Setembre)
9 d’Octubre 2011: Cerimònia d’Acció de Gràcies a Cervera, ciutat natal de la Mare
Anna Maria Janer 11 hs. I a continuació dinar de germanor. (Es necessari inscriure’s pel
dinar).
16 d’Octubre 2011: Eucaristia d’Acció de Gràcies a Valls, Parròquia de Sant Joan
Baptista a las 12 hs. A continuació dinar de germanor. (Es necessari inscriure’s pel
dinar).

Germanes de la Sagrada Família d’Urgell (Pius Hospital de Valls)
Telf: 977- 60-03-88 // e-mail: jess.garzon@gmail.com

