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Con el término 

“primer 

anuncio” se 

quiere designar 

una realización  

especifica de o 

eficacia de la 

Palabra de Dios, 

es decir, un 

núcleo 

fundamental de 

la Palabra de 

Dios que tiene una doble función: “Generador” del primer 

encuentro con Jesucristo y  
  “ 

Sempre estem a temps... de viure més conscientment l'alè de l'Esperit 

de Jesús! 

Un grup d'adults -de 

dues comunitats de la 

parròquia- han rebut el 

sagrament de la 

Confirmació, de mans 

del nostre Bisbe Auxiliar  

Toni Vadell, després 

d'una llarga preparació 

per a viure en plenitud 

la vida cristiana. 

El nostre Hospital de Campanya es dona sempre als desfavorits 

quan l'Esperit de Jesús ressuscitat és el que mou a una vida més 

evangèlica. Donem gràcies a Déu per aquests germans  que han 

rebut el sagrament de la Confirmació! 



 
 

 

 

 

 

 

                           

Dabo  se'n va de vacances a casa seva i ... a viure el 

goig del naixement del seu segon fill. Els companys 

l'acomiaden amb un pastís. Quin goig aquesta 

comunitat  de l'Hospital de campanya!! 

Un dia qualsevol: La entrada acollint pel seu nom als amics necessitats, reben visites, el Crist 

sense sostre acollint a tots, la consigna de l'any, i... algunes idees noves, per exemple,  la Fauzia 

sembrant batates al petit hort del claustre....  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El "cor" -grup coordinador- es continua reunint cada quinze dies, però ara ho fa 

telemàticament durant la pandèmia per les persones amb risc... 

El Gimnàs social Sant Pau -han repartit dinars tota la pandèmia com 

nosaltres, han col·laborat amb l'Hospital de Campanya amb les dutxes i 

demés- i ara els volen desnonar.  Ens demanen  ajuda!  

ENS APUNTEM TOTS ELS QUE PUGUEM? 



 
 

      

                                       
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL CARRER DELS INVISIBLES" 

NO S'ESTAN 

DE RES 

AQUESTS... 

Va ser quelcom més que la 

presentació d'un llibre, va ser un 

homenatge a tots els que han fet 

possible que durant la pandèmia  

es multipliquessin els miracles. 

Una festa de la fraternitat i la 

solidaritat 

El reconegut 

periodista Antoni 

Bassas, membre 

del consell de 

l'Hospital de 

Campanya, autor 

del pròleg del 

llibre de Viqui 

Molins, va fer la 

presentació i 

l'autora ens va 

explicar les 

"aventures" 

viscudes durant 

la pandèmia . 

 

Amb un 

públic 

amic i 

lliurat... 



 
 

 

Amb la 

magnífica 

actuació de 

Xavier 

Morlans i el 

cor de 

voluntaris 

"CORRO PER 

SANTA ANNA" 

La Doctora 

Montserrat 

Pérez, al seus 70 

anys, amb un 

grup de 

valentes, ha fet 

una marató en la 

que ha recollit 

42.195 €. 

Durant l'acte els 

ha lliurat en un 

xec  simbòlic. 

Gràcies, Montse! 

Paraules engrescadores de Mossèn Peio i comiat de la Trobada. Gràcies per tot!!! 

Viqui Molins 


