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"Estás ahí, tus pies helados..." No es pot entrar en santa Anna sense aturar-se davant
el Jesús sense sostre que comparteix amb nosaltres l'hospitalitat...

Per a meditar
en el silenci del
temple, amb Xavier
Morlans...

...cada

dilluns al vespre.

...o per acollir a la "taula de fraternitat"
on hi ha dies que estem de festa per celebrar algun aniversari al que tots ens afegim...

El personal sanitari de Santa Anna està vacunant
de la grip a tots els qui ho necessiten

Estrenant les noves armilles

...i compartint amistat amb els acollits que omplen les taules del claustre.

"Aquest moment que
estem vivint ha posat en
crisi moltes certeses".

" Tancats en el
silenci de casa
nostra,
redescobrim la
importància de la
senzillesa ".

Aquestes paraules del Papa ens
han esperonat

" Hem madurat
l’exigència d’una nova
fraternitat, capaç
d’ajuda recíproca i
d’estima mútua. ".

PRÀCTIQUES DE FOC
Pis d'oportunitats

Jamal, Mohamed, Khalid i Ibrahim, en una classe pràctica
després
d'escoltar
amb
atenció tot
el que
els
expliquen

Això sense deixar de treballar per ajudar en tot el que calgui

G
Grrààcciieess!!
Adrià i els
voluntaris:
una tasca
efectiva i
fraterna

L'Hospital de Campanya Santa Anna i
el món de la cultura, organitzat en
una nova Assemblea de Treballadors
de la Cultura, convoquen el divendres
dia 20 de novembre una Vetlla
d’Espiritualitat i d’Art en què la
lectura de textos bíblics,

donarà pas a diverses
manifestacions artístiques. Amb
aquest acte l'Hospital de
Campanya es solidaritza amb la
justa reivindicació de la cultura...
necessària per el bé emocional
de la ciutadania

I els nostres nois... preparant-lo tot i rebent la gent

Santa Anna, una església oberta a tots....
“Les alegries i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes i dones del
nostre temps, sobretot dels pobres i de tots els que pateixen, són alhora les
alegries i esperances, tristeses i angoixes dels deixebles de Crist".... (Vaticà II)

La paraula, com a fil conductor

I l'art com protagonista

"Lo nuestro son nuestros amigos sin hogar,
la gente que vive en la calle. Pero esta vez
nos pareció que la cultura también estaba
en la calle tras el largo cierre de teatros,
de los artistas y trabajadores cultura
cines, salas de música... Por eso decidimos
seguir nuestra línea franciscana de acoger
la vida como viene y en este caso la
situación tan difícil de los artistas h los
trabajadores culturales...." (Peio Sánchez,
rector de santa Anna i los promotores del
Hospital de Campanya)

Viqui Molins

