AVILA: Anònim.
BARCELONA: RMB.
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona).
Antònia Rovira.
LEÓN: Constantina Martínez.
LLEIDA: Família Prats Corominas.
SANT JOAN DESPÍ (Barcelona):
Felicitas Martínez.
SABADELL: Adela Matilla.
TARRAGONA: Germans Galofré Mestres.
Sense localització: Anònim.

A tothom, la nostra sincera gratitud

Comuniqueu els favors rebuts:
Gnes. Carmelites Tereses de S. Josep
Secretariat Causes de Canonització
Verntallat, 1-3; 08024-Barcelona (España)
E-mail:. secretariado.ctsj@carmelitastsj.org
Tel.: 93 292 23 60 - Fax: 93 292 23 61

Pregària per a obtenir gràcies
per la seva intercessió

VENERABLE MARE TERESA TODA I JUNCOSA

Déu de l’ aliança eterna, que heu suscitat en

l’Ésglesia la Venerable Teresa Toda per tal que, des de
la seva experiència com a esposa i mare maltractada
i abandonada, fos testimoni i signe del vostre amor
esponsal i fidel; us preguem que, amb el seu exemple i la
seva intercessió, treballem en la reconciliació dels
homes i ens concediu la gràcia que us demanem.
Per Crist Senyor nostre. Amén.
VENERABLE MARE TERESA GUASCH I TODA

Déu de l’amor i de la vida, en la Venerable Teresa

Guasch, que veié amenaçada la pròpia vida abans de
néixer, us heu revelat un veritable Pare i ens heu donat proves que no abandoneu mai els vostres fills; us
preguem que amb el seu exemple i la seva intercessió,
essent testimonis del vostre amor en el món, construïm
la nova civilització de l’amor, i ens concediu la gràcia
que us demanem. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Compte corrent:
Carmelitas Teresas de San José
0049 1806 90 221 1881 153
Banco Santander
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Donatius per gràcies rebudes

VENERABLES

Mare Teresa
Toda i Juncosa
Mare Teresa
Guasch i Toda

FUNDADORES

GNES. CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP

PERFIL BIOGRÀFIC
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA I JUNCOSA (VI)
Dificultats dels inicis
Obtingut el títol de mestra per Teresa Guasch, Teresa Toda va
obrir una escola gratuïta per a nenes pobres a la demarcació de
la parròquia de Ntra. Sra. Del Carme a l’octubre de 1877.
Amb la força que els donava aquesta obra concreta el 30 de gener de 1878 Teresa Guasch, en nom de la seva mare, Teresa
Toda i altres companyes, eleva una súplica al Vicari Capitular de
Barcelona, Joan Palau i Soler -ja que la seu episcopal es trobava
vacant- on sol·licita poder viure en comunitat i vestir l’hàbit religiós
de Santa Teresa. Són dues vídues -Magdalena i la seva filla Teresa Toda-, i tres solteres -Teresa Guasch, Dolors Cotó i Caterina
Pera-, que de fet, ja viuen juntes com religioses, gràcies al permís
donat pel Bisbe Caixal quatre anys enrere.
El Vicari Capitular, amb data 22 de febrer, les autoritza a vestir
l’hàbit però de forma privada i amb la precisa condició d’estar sota
la vigilància del rector de la parròquia de Ntra. Sra. del Carme,
Antoni Casellas.
La cerimònia de vestició d’hàbit es va efectuar, per tant, a l’oratori
privat de la comunitat, al seu domicili del carrer Peu de la Creu, 3,
al casc antic de la ciutat, de la parròquia del Carme.
El 20 de setembre de 1878, Teresa Guasch es dirigeix novament
al Vicari Capitular demanant vestir l’hàbit públicament i ser anomenades i reconegudes com “Germanes de la Caritat Tereses de
Sant Josep”. Presenta els Estatuts o Regla, que ja observaven, i
el Reglament de l’escola.
Coberta pel Bisbe José Mª d’Urquinaona la seu episcopal, que
havia estat vacant, és ell qui els respon el 16 de novembre de
1878 autoritzant la vestició pública de l’hàbit però sense que això
suposi el reconeixement canònic de la Institució, per al qual han
d’acudir a la Santa Seu.
L’any 1879 va ser particularment dolorós per a Teresa Toda: el 24
de febrer moria la seva mare Magdalena Juncosa, el 26 d’agost
moria el bisbe Josep Caixal, i el 8 de novembre moria a Monistrol,
Dolors Cotó amb menys de trenta anys.
Amb tot, elles seguien ensenyant gratuïtament a les nenes pobres
a la parròquia de Santa Maria del Mar on van estar més d’un any,
sense que el rector ni ningú en el seu nom les visités ni conegués
la seva tasca. L’Institut s’anava gestant des de la foscor, la falta
de suports humans i el desconeixement de l’autoritat eclesiàstica
que no comprenia que aquella era una obra de Déu. Però si que
ho sabia i ho creia amb una fe de roca Teresa Toda. (Continuarà).

GRÀCIES I FAVORS
1. Dono gràcies a Déu perquè a través de la Venerable Mare
Teresa Guasch, la meva cosina es troba molt bé després d’haver
estat intervinguda de càncer. Igualment agraeixo a la Mare Teresa Guasch moltes gràcies que m’ha concedit.
Isabel Seller, Barcelona

2. Demano al Senyor per intercessió de la Mare Teresa Guasch
la curació de la meva filla. Espero i confio que ens concedeixi
aquesta gràcia, ja que en Déu confiem. Gràcies, Senyor!
Felícitas Martínez. Sant Joan Despí.

3. En comunicar-me un familiar meu que el meu cosí Pasqual
havia patit un ictus que li havia paralitzat la parla i tota la part
esquerra del cos, vaig pensar immediatament en les nostres
Mares Fundadores i vaig començar una novena a la Venerable
M. Teresa Guasch, i li vaig encomanar amb gran confiança que
intercedís davant el Senyor per la curació o millora del meu cosí
Pasqual. Vaig apel·lar al seu agraïment a qualsevol detall o petit
servei rebut dels seus conciutadans recordant-li que en temps
de guerra la família del Pasqual havia rebut a casa seva dues de
les seves religioses: Josefa i Rosa. Tenia el convenciment que
faria alguna cosa per Pasqual, el fill més petit de la família que
va acollir les seves religioses. En acabar la novena vaig rebre la
grata notícia de la millora del meu cosí. Havia recobrat la parla i
podia mantenir-se dempeus. Agraeixo a la Mare Teresa Guasch
aquesta gràcia rebuda i demano, si és la voluntat de Déu, que
dugui a terme la total curació del Pasqual.
María Blasco, Barcelona

4. Amb 30 anys, em vaig veure en un món desconegut i sense saber com començar de nou. Un cop encaminada la meva
vida, amb 46 anys, tenia al meu càrrec 2 fills de 9 i 12 anys i un
gran deute. Treballant de 14 a 16 hores diàries, vaig aconseguir
educar els meus fills i donar-los carrera universitària. Ells es van
esforçar molt i sempre van ser responsables, de manera que van
poder estudiar amb beques. Però ningú em va ajudar per tal que
aconseguissin treball, al contrari. La meva filla va haver de patir

assetjament laboral, sobrecàrrega de treball i acomiadament improcedent fet que li va produir una gran depressió.
És aquí quan jo demano a les mares Tereses que ens ajudin, ja
que no podíem més. Vaig demanar a les germanes que jo coneixia, que resessin per nosaltres. No sabia si Déu estava amb
nosaltres o no.
Avui el meu fill és advocat economista i té despatx propi , i a la
meva filla l’acaben d’ascendir a secretària de direcció, té carrera
universitària, parla 5 idiomes i està molt ben considerada a la
seva empresa. Dono gràcies a Déu i a les Mares Tereses ja que
la nostra situació ha millorat i la pau ha arribat a casa meva.
Ana María de los Ángeles Rubio. Bilbao

5. Fa anys que vaig conèixer la vida de les venerables Mares
Teresa Toda i Teresa Guasch, però des que formo part de la Fraternitat Carmelitana, experimento una especial devoció per elles i
les poso per intercessores en les situacions familiars que necessito la seva ajuda.
Recentment van operar la meva mare, l’operació era delicada; la
meva mare i jo preguem demanant la seva intercessió; gràcies
a Déu, l’operació va ser un èxit i la seva recuperació també. És
motiu d’agraïment perquè reconec la seva mediació a favor de la
salut de la meva mare.
Un altre favor rebut ha estat en benefici de la meva germana, la
seva situació anímica, familiar, laboral i en conseqüència econòmica, estaven en un moment prou difícil, arran del divorci. Vaig
posar per intercessores a les Mares i vaig veure amb alegria com
la meva germana, a poc a poc s’anava recuperant en tot sentit,
donant pau i tranquil·litat a la seva filla, que està totalment recuperada.
Estic molt agraïda de conèixer-les i poder comptar amb elles, saber-me escoltada i atesa per Déu, gràcies per la seva intercessió.
Espero veure-les aviat als altars.
Ana Bertha Flors Arce, Fraternitat de Tequila, Jalisc

