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TOT ANIRÀ BÉ!! 
Un dels lemes que més s’ha repetit en els moments mèdicament més durs de la crisi europea del covid19 
ha estat “tot anirà bé”.  En concret, la seva versió italiana s’ha vist penjada en cartells de molts balcons 
de pisos d’aquell país. Un grup de músics catalans n’ha fet una cançó. Potser per aquesta popularitat, la 
va usar una infermera de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

“Al Clínic de Barcelona, un altre pacient, de 70 anys, demana la mà a la infermera. “Filleta, 
dóna’m  la mà. Necessito veure el  teu somriure”. Tot  i que  la Laia duu dues mascaretes  i 
unes ulleres, l’home necessita el contacte i imaginar‐se un gest alegre. “No volen estar sols, 
tenen  por,  saben  el  que  està  passant”,  explica  la  infermera.  Malgrat  que  la  sala  està 
col∙lapsada, perquè el Clínic és un bullici constant, la Laia ho aparca tot i s’asseu al costat 
d’ell, que li prem la mà amb força i tanca els ulls. Ja no està sol. La respiració es compassa. 
Les arrugues del rostre desapareixen mentre la infermera li acaricia les mans amb suavitat. 
“Tot anirà bé”, menteix ella. Ell  també sap que no és veritat, però s’aferra a aquella mà 
que el connecta amb el món. És el seu comiat. Un adéu acompanyat d’algú que l’acarona 
amb  tendresa mentre  les mans  van  cedint  a  poc  a  poc. Quaranta  cinc minuts més  tard 
s’acaba. La infermera l’ha ajudat en l’últim tram del camí. També donant‐li la mà. Ningú es 
mereix agonitzar. I menys en solitud. Quan ella surt de l’habitació, no té temps per aturar‐
se a pensar el que ha passat, ni tan sols per deixar caure una sola  llàgrima. A la sala del 
costat  un  altre  pacient  li  demana  la mà.”  (Albert  Llimós  “La mà  de  la  infermera”  Ara  7 
d’abril de 2020, p.11.) 

El periodista afirma: “menteix ella. Ell també sap que no és veritat”. Efectivament: saben que tot no anirà 
bé des  del  punt  de  vista  de  la  salut  física  del malalt.  Però  el  periodista  també narra  com el malalt  va 
relaxant el rostre i la pressió de la mà sobre la Laia. 

M’ha fet pensar que el malalt “tanca els ulls” quan la Laia “li prem la mà amb força”.  Tanca els ulls? No 
hem  quedat  que  necessitava  “veure  el  teu  somriure”?  Tal  vegada  és  que  la  presència  de  la  Laia  li  fa 
guanyar confiança en una Realitat no visible amb la qual està intentant connectar justament perquè sap 
que no és veritat que “tot anirà bé” des del punt de vista mèdic. I si al final “les mans van cedint poc a 
poc”  és  potser  perquè  ha  acceptat  deixar  d’“aferrar‐se  a  aquella  mà  que  el  connecta  amb  el  món”. 
Comiat  del  món;  abandó;  ¿confiança  en  aquesta  Realitat  no  visible?   Certament,  la  Laia  i  el  seu  gest 
retornen la pau al moribund. I tal vegada li donen confiança en la Realitat última. Tal vegada “tot anirà 
bé”.  

De  fet,  l’escena  descrita  per  Albert  Llimós  es  reprodueix  en  diverses  modalitats:  protagonitzada  per 
personal mèdic o administratiu dels hospitals, o per sacerdots d’hospital  (a  Itàlia el 3 de maig de 2020 
havien  mort  119  sacerdots  contagiats  mentre  acompanyaven  malats  i  moribunds  de  covid19).  Els 
sacerdots han administrat el sagrament del perdó  o de la unció dels malalts: cerimònies en què un diàleg 
entre el malalt  i el sacerdot desemboca en  la proclamació per part del sacerdot de  l’acollida amorosa  i 
incondicional de Déu.  

En qualsevol modalitat, la condició humana ha estat honorada en tota la seva complexitat i riquesa. 

FESTA DE SANTA MARGARIDA A L’ESGLÉSIA DE RUPIÀ – 19 de juliol 
El diumenge, dia 21 de juliol, a les 11 del migdia, missa de la Festa Major en honor de Santa Margarida. 

FESTA DE SANT CLIMENT A L’ESGLÉSIA DE TOR   ‐ 11 de juliol 
El dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 del migdia, missa de la Festa Major en honor de Sant Climent.   



RECOLLIT A LES COL∙LECTES PER CÀRITAS
A les col∙lectes de la festa de “corpus”, es van 
recollir les següents quantitats: 
 
Parròquia de Colomers………………     95,00 € 
Parròquia de Foixà i Rupià ………..   430,25  € 
Parròquia de Les Olives……………..   131,27 € 
Parròquia de La Tallada i Tor…....    321,78 € 
Parròquia de Jafre …………………….     70,30 € 
Parròquia Verges ......................      348,40 € 
TOTAL…………………………………..    1.397,00 € 
 
Aquesta quantitat s’entrega en un 50% a Càritas Baix 
Ter, i un 50% a Càritas Diocesana de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A partir del dissabte dia  4 de juliol, les celebracions 
de la missa els dissabtes a Jafre, tornen  al  

Santuari de la Font Santa, a ¼ de 7 de la tarda. 
S’aplicaran mesures de distanciament. 

De dilluns a dijous a les 8 de la tarda, a Verges: 
     celebració de la Missa a Verges, excepte vigílies i festius. 

Imports de les COL∙LECTES pel retaule de Colomers 
i per les  obres del Santuari de la Font Santa 
      Colomers            La Font Santa 
juny       74,95 €                64,72 € 

Col∙lectes especials per les obres 
La col∙lecta del primer cap de setmana del mes: 
COLOMERS  dissabte dia 4 de juliol, per sufragar 
la  restauració del Retaule Barroc de l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari,  
les del dissabte dia 4 de juliol.

 

CONSELL INTERPARROQUIAL 
Dissabte, 18 de juliol a les 11 del matí,  
excepcionalment aquesta reunió, es durà a 
terme a la sala gran del local parroquial de 
Verges. 

 

 
A  tothom  que  em  reconegui  davant  els  homes, 
també  jo  el  reconeixeré  davant  el meu  Pare  del 
cel. (Mt 10, 32)  
 
Senyor, allibera’ns de la por.  
Ens  sentim  sobrepassats  per  les  circumstàncies. 
Sovint  ens  manquen  les  forces.  Guareix‐nos 
interiorment,  per  tal  de  poder  experimentar  la 
teva companyia, el  teu consol,  la  teva proximitat, 
el teu amor.  
 

Vivim  situacions  complicades  que  no  sempre 
sabem resoldre, que ens fan sentir aclaparats, ens 
paralitzen i som incapaços de sortir dels forats on 
hem caigut.  
 

Però  amb  la  certesa  de  saber  que  estàs  amb 
nosaltres,  foragitem  els  nostres  temors,  superem 
les  nostres  pors,  obrim  els  ulls,  ens  aixequem, 
sortim  de  la  nostra  desesperació  i  ens  posem  a 
caminar.  
 

Encara  que  la  tempesta  no  amaini,  no  tenim  por 
de naufragar, seguim ferms pilotant el vaixell de la 
vida, convençuts de què Tu ens esperes en el port 
de la teva salvació. 

El cinquè diumenge dels mesos, estava previst celebrar la Missa a les parròquies de Marenyà i La Sala. 
Fins a nou avís, es traslladen a les parròquies de La Tallada i de Foixà. 

 

Les celebracions de les festes majors, el dia 3 d’agost a Marenyà i el 15 d’agost a La Sala,  
s’hi celebraran excepcionalment.

Atenent que l’espai de la parròquia de Tor, és limitat, es manté la celebració de la Missa a la parròquia de 
la Tallada, fins a nou avís. 
La celebració de la Missa de festa major, el dia 11 de juliol, serà excepcionalment a la parròquia de Tor. 

Confessions i consultes: 
    A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
    A la Font Santa divendres a partir de ¾ de 6 de la tarda, excepte vigílies i festius 
    A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses

PREGÀRIA



 
HORARIS DE LES MISSES ‐ JULIOL DE 2020                      LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Divendres 3  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Rosa Campi Arderiu 

Dissabte 4 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Josep Batlle i Marina Cos 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  

co
l∙
le
ct
a 

o
b
re
s 

Josep Bonany /   
Dolors Font Parer (23è aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Pere Pons Perich i família 

Diumenge 5 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Maria Figueras Solés 

a les 11 del matí, RUPIÀ  
Joan Solés i Jaume Solés   /                                           
Família Solés Frigola     /       

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas 

Divendres 10  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   pel poble 

Dissabte 11 

a les 12 del migdia, TOR  Festa major  Maurici Carolà i Roser Roura 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Maria Savalls Fornells 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   pel poble 

Diumenge 12 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Miquel Pasqual 

a les 11 del matí, FOIXÀ   
Remei i Rosari Costal Calvó  /                                             
Acció de gràcies            /                                                  
Mercè Pontonet i Josep Coll 

a les 12 del migdia, VERGES   Narcís Matas Domènech (2n aniversari) 

Divendres 17  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   pel poble 

Dissabte 18 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Josep Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    pel poble 

Diumenge 19 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  pel poble 

a les 11 del matí, RUPIÀ  Festa major 
Maria Masmiquel  /                                                           
Anna Boladeras  /                                                         
Josefina Sabater 

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas 

Divendres 24  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   pel poble 

Dissabte 25 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Lluís i  Marc Castañé 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Josep Maria (aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    Enric Palom (3r aniversari) 

Diumenge 26 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Josep Roura Gusó (5è aniversari) 

a les 11 del matí, FOIXÀ   
Josep Martí   /                                                                     
León Villacampa   /                                                                      
Josep Casas i Casellas 

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas 

Divendres 31  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   pel poble 

 
Les misses on s’assenyala “pel poble”, indica que la intenció és lliure per a encarregar‐la 

Santuari de la Font Santa, Parròquies de Canet, Colomers, Foixà, Garrigoles‐Les Olives, 
Jafre, La Sala, La Tallada, Marenyà‐Tor, Rupià i Verges 

Correu electrònic:   parroquiester@gmail.com 


