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Donatius per gràcies rebudes
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Pregàries per a obtenir gràcies per
la seva intercessió

MARE I FILLA

VENERABLE MARE TERESA TODA I JUNCOSA

VENERABLES

AVILA: Anònim.
BARCELONA: Antonia Carrizo.
BEAS (Jaén): Juana Vázquez.
BILBAO: Anònim.
BURGOS: Nuria Miranda de Miguel.
CIUDAD REAL: Mary Prado Hernández.

Déu de l’Aliança eterna, que heu suscitat en l’Església la Venerable Mare Teresa Toda, per tal que, des de
la seva experiència com a esposa y mare maltractada
i abandonada, fos tesmoni i signe del vostre amor esponsal y 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.

LA RÚA (Ourense): Laura Blanco; Ramona Gómez.
LLEIDA: Família Corominas Amorós; Luis Trigo Domínguez

VENERABLE MARE TERESA GUASCH I TODA
SABADELL (Barcelona): Juliana Torres; Anònims.
TARRAGONA: Germans Galofré Mestres.
VALDESANDINAS (León): Família de la Gna. Isabel Mateos (d.e.p.).
La nostra sincera gratitud a totes les persones que col·laboren a les Causes
de Canonització amb la comunicació de favors i amb els seus donatius.
Agraïm a les persones que canvien de domicili i desitgen continuar rebent el
full informatiu , ens comuniquin la nova adreça.

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

Déu de l’amor y de la vida, en la Venerable Mare
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 tesmonis 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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ALCOBA DE LA RIVERA (León): Família Marnez Arias.

Mare Teresa
Toda i Juncosa

Mare Teresa
Guasch i Toda

FUNDADORES

GNES. CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP
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PERFIL BIOGRÀFIC
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA I
JUNCOSA (IV)
Preparaus per la missió
A mesura que la Serventa de Déu, mentre vivia a Tarragona,
anava alliberant-se de les preocupacions i interessos materials per la influència de la gràcia divina, sentia més fort en el
seu cor el desig de cercar exclusivament la glòria de Déu en
tot i de consagrar-se a una missió apostòlica. Volia fundar un
Institut religiós dedicat a l'acollida i educació de nenes pobres
i òrfenes.
Quan Teresa Toda, cap a l’any 1863, confia el seu secret a la
seva filla Teresa Guasch, experimenta la profunda alegria que
la seva filla s'identifica amb la mateixa vocació i la fa seva.
Juntes portaran endavant la fundació del nou Institut.
Amb tot, no era un projecte fàcil, ateses les circumstàncies
personals de la seva vida, tan estranyes als models de consagració religiosa tradicionals. El discerniment i consell espiritual del canonge Caixal i després del P. Agustí Verdura,
l’ajudaran a acollir aquesta crida i a tirar-la endavant. Tant és
així que el mateix Caixal, no només la va encoratjar sinó que
li va ordenar que la portés a terme el més aviat possible. El lloc
escollit va ser Barcelona, perquè era la ciutat més necessitada de centres benèfic-socials.
Urgida pel seu director, Teresa Tota viatja amb la seva filla a
Barcelona per preparar la fundació de l'Institut. Aleshores,
però, corren temps molt difícils. L'Església, desposseïda dels
seus béns i privada dels seus privilegis, veu limitades les
seves atribucions i la seva llibertat. Les ordres religioses són
suprimides o es procura reduir al mínim la seva influència. L'oberta persecució arriba de vegades a una violència extrema i
fins i tot cruenta.
A finals de 1868, Teresa, la seva filla i la seva mare Magdalena
s'estableixen a Barcelona. La situació no és gens favorable per
la fundació d'un Institut i sembla lògic que la Teresa Toda no
pugui donar passos ferms per tirar endavant el seu propòsit.
Així doncs, el projecte fundador de Teresa -com el de tants
fundadors i fundadores d'aquest moment històric- queda frenat . És temps d'espera, de paciència, temps per seguir confiant en la Providència de Déu que tot -fins i tot l’adversitatdisposa pel bé. Amb el testimoni d'una vida exemplar, la pregària, l'exercici de les obres de misericòrdia i el tracte amb religioses i persones piadoses que els servien de mútua
edificació, mare i filla, van preparant el seu projecte. (Continuarà).
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GRÀCIES I FAVORS
1. La meva neboda estava embarassada de la seva segona filla
i durant tot el procés va tenir molèsties i vòmits gairebé diaris. Quan
li faltava un mes pel part li van donar la baixa i li van prescriure
repòs absolut , ja que l'analítica no donava els mínims en sang. Tot
i el repòs, seguia amb els vòmits i no aconseguia arribar als mínims
en les anàlisis. En aquesta situació s'acostava el part, amb la consegüent preocupació de la família. Vam pregar a les Mares Teresa
Toda i Teresa Guasch demanant la seva intercessió i gràcies a Déu,
el 2 d'agost va donar a llum una nena, superant la situació favorablement. Per això ho agraïm i comuniquem la gràcia. Que elles segueixin intercedint per nosaltres i tanta gent desprotegida que
necessita i confia en la protecció del Senyor.
Duvita Pahíno, Moçambic.

2. El passat 9 de juny del 2015, el meu germà va patir una greu
caiguda a conseqüència de la qual es va fracturar la pelvis amb
molt mal pronòstic. Internat a l'hospital les primeres setmanes van
ser molt incertes. El fet d'haver d'estar completament sedat durant un temps llarg i haver estat fumador li va implicar un seriós
problema pulmonar. Els metges es preocupaven més pel seus
pulmons que per la pelvis . Davant aquesta situació que es tornava
ja angoixant, vaig encomanar al meu germà a la intercessió de
Teresa Toda i vaig demanar a les comunitats de Madrid i Barcelona que també ho fessin. Després de molts dies passats entre
esperances i temors, se li va anar retirant la sedació i va començar a recuperar-se. Vaig veure clarament la intercessió de Teresa
Toda i li dono les gràcies de tot cor. El meu germà va sortir de
l'hospital el 26 d'agost cap a un centre de rehabilitació on va romandre fins al 24 de setembre, en què va tornar a casa seva.
Gràcies, Mare Teresa, pel favor rebut.
Mercè Fernández, Madrid.

3. Vaig conèixer les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch per la
meva germana Concepció. Estava passant per un període crític en
el treball. Un petit estalvi em sostenia, però cada vegada era
menor. Em desesperava perquè veia el futur molt incert per a mi
i per a la meva família. Fins i tot m’afectava en la meva salut psíquica i física. Llavors la meva germana em va parlar de les Mares

i em va comunicar que a ella l’havien ajudat en diversos problemes.
Em va facilitar el full informatiu núm 71 i després de llegir-lo, de
seguida vaig començar a pregar. En menys d'una setmana em van
trucar per oferir-me feina en una empresa i ho vaig aconseguir. A
poc a poc vaig anar sentint-me més serè, i encara que es van plantejar molts problemes, gràcies a les Mares els vaig anar superant.
La meva vida ha canviat gràcies a elles. Totes les setmanes vaig
a l'Església de Sant Pere el Vell, a Madrid, i demano davant la
imatge de Jesús el Pobre que segueixi sentint la intercessió de les
Mares i així segueixin ajudant les persones que des de la desesperació els preguem. Moltes gràcies, venerables Mares, per la vostra ajuda i favors rebuts.
Antonio Quilez i família, Madrid.

4. Un matrimoni sense fills, amic de la comunitat, va intentar adoptar un nen africà a Mali, i després a Nigèria. Després de llargs processos i desil-lusions, les dues temptatives van fracassar. Com la
senyora havia treballat un any a Macomia, va demanar trasllat en
la seva feina a Moçambic i poder començar, per tercera vegada, un
procés d'adopció. El marit va demanar excedència a la feina, ja que
la llei exigeix als pares romandre al país durant sis mesos com a
mínim. Després d'un any de tràmits i amb el nen a casa per anar
adaptant-se, el jutge de menors els va concedir el menor en règim
d’acollida. No era el que pretenien perquè al sortir del país, haurien
de deixar-lo. La seva desolació va ser gran. Ens van demanar pregàries i vam començar a resar a les Mares Teresa Toda i Teresa
Guasch perquè els concedissin el nen en adopció. Van interposar
un recurs, però el jutge no va voler tornar sobre el cas ja vist. Van
contactar amb el procurador Provincial i a instància seva, el jutge va
acceptar iniciar un nou procés. Intensifiquem en comunitat la pregària a les nostres Fundadores, ja que els pretesos pares no podrien suportar un nou fracàs i el nen, ja adaptat a ells, patiria molt
al separar-se. Quina va ser la nostra alegria i sorpresa en comunicar-nos, que en només dos mesos van aconseguir l'adopció de Salomao. Donem gràcies a Déu per la immensa alegria d'uns pares
tan sacrificats i lluitadors per aconseguir un fill africà. Estem convençuts que elles han intercedit per aconseguir aquesta gràcia.
Comunitat de CTSJ de Macomia (Moçambic).

