Un espai d'acollida
La capella de La pietat
Aquest espai serà un lloc privilegiat pels
sense sostre, però no exclusiu d' ells.
Qualsevol persona pot ser acollidora i
acollida.
Potser és un dels espais on ens hem de sentir
més agermanats, no considerant-lo com un
servei social en el qual hi ha uns voluntaris i
uns acollits, sinó uns germans que
comparteixin taula.
Però que, per circumstàncies de la vida, alguns ho necessiten més perquè
estan al carrer. Haurà servei de WI-FI, i es contemplaran altres necessitats per
a la convivència.

Un espai de escolta
La capella del Sant Sepulcre i els cristians perseguits
Lloc de "Escolta" tant ministerial amb
sacerdots, com humana y portada per
persones que tinguin experiència
d'acompanyament.
Es tracta d'un lloc acollidor, amb taules
de "camilla" i butaques on poder parlar i
ser escoltat, consultar, confrontar idees,
etc.

Una resposta a la crida del Papa Francesc:
"Obriu les portes i deixeu que Jesús pugui
sortir. Tantes vegades tenim tancat Jesús a
les parròquies amb nosaltres; nosaltres no
sortim i no deixem que Ell sorti!... Obriu les
portes per tal que Ell surti, al menys Ell! Es
tracta d'una Església en sortida, sempre en
sortida." (Discurs a l'Acció Catòlica italiana,
11 de maig de 2014)

Església en acollida
Després de viure una experiència meravellosa durant l'onada de fred de gener de
2017, quan l'Església de Santa Anna s'obrí a tots els que les circumstàncies de la vida
els havia portat al carrer, i sense sostre i voluntaris vam conviure unes jornades de
fraternitat inoblidables, encetem un Projecte llargament acaronat després de
l'experiència que el Padre Ángel García, havia iniciat a Madrid en la parròquia de
San Antón.
Es tracta d'una església al centre de la ciutat que estigui oberta al acolliment, no
només a la pregària i al culte, com a lloc de trobada amb Déu i amb els germans. O
com a lloc de guarició per les ferides del cos i de l'ànima... segon la idea del Papa
Francesc que veu l'Església com "un Hospital de campanya a on arriben persones
ferides, cercant la bondat i l'acostament de Déu! Quanta pobresa i solitud veiem en
el món d'avui. Quantes persones viuen en gran patiment i demanen a l'Església ser
signe de l'apropament, la bondat, la solidaritat, i la misericòrdia de Déu!"(19.IX2014)

QUÈ OFEREIX SANTA ANNA 24 HORES?
Portes obertes perquè el temple sigui un lloc on tothom pugui ser i sentir-se
acollit, escoltat, confortat i acompanyat.

AQUÍ PODRÀS TROBAR:

Un espai de culte
La Nau central i el presbiteri
On es celebrarà la Eucaristia i el culte en
general. Es donaran concerts, es viurà la
litúrgia que congregarà als feligresos que
ho desitgin. Per això l'Església de Santa
Anna farà servir la nau central, el
presbiteri, i el creuer.

Un espai de pregària i silenci
La capella de Montserrat
En aquesta preciosa capella de la Mare de Déu de
Montserrat, podràs gaudir de pregària continua al
Santíssim.
Lloc privilegiat de silenci, pau, oració, on poder
gaudir de la intimitat necessària per l'encontre amb
Déu i la oració personal o comunitària.

