AVILA: Anònim.
BARCELONA: Pepita Borràs.
BARCELONA: Família Martín Arroyo.
BURGOS: Rodrigo García.
LEPE (Huelva): A.Ponce, M.Aguilera, M.B. Cortés.
SANTURCE (Vizcaya): Família Vivanco.

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.

TARRAGONA: Pere Vidal.
VENERABLE MARE TERESA GUASCH I TODA

La nostra sincera gratitud a totes les persones
que col.laboren en les Causes de Canonització
amb la comunicació de favors i amb els seus
donatius.

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 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
IBAN: ES54 0049 1806 9022 1188 1153
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
(VII)
Aprovació diocesana de l’ Institut
A l’agost de 1879, Teresa Toda i les seves companyes viuen una
experiència penosa. Se’ls demana la seva col·laboració per establir, al Passeig de Sant Joan, un asil per a nenes desemparades
o perdudes. Teresa Toda accedeix amb la condició que se’ls doni
assessoria per a l’aprovació de l’Institut. Tot i que no era obra
pròpia del seu carisma, es van dedicar a aquesta missió amb tota
l’ànima, dedicant persones i prestant també els seus escassos
béns. No obstant això, no només no van obtenir el suport que
van demanar, sinó que al març de 1880, sense cap explicació,
el Bisbe prescindeix dels seus serveis i encomanen la missió a
altres religioses. Han de sortir precipitadament de la casa, sense
cap reconeixement pel seu treball.
Segueix el recorregut de les Tereses per diferents carrers de Barcelona. Tot i que encara no tenen el reconeixement canònic com
a institució, en tots els llocs on s’estableixen es dediquen a obres
apostòliques acords amb el seu carisma. Teresa Toda queda en
segon pla, per ser la seva filla la que figura en tots els documents,
però ella és l’ànima del grup i es descobreix la seva presència
darrere de les gestions i decisions realitzades i sobretot, en la
base de fermesa i consistència de aquell grup de dones, animades de tanta fe i generositat per fer front a tantes dificultats sense
desanimar-se.
L’any 1883 Teresa Toda presenta les primeres Constitucions de
Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep. El Vicari Capitular, Ignacio Palà les aprova temporalment i se’ls autoritza a vestir
públicament l’hàbit. Aprovades les Constitucions, Teresa Toda i
les seves companyes, sol·liciten emetre la professió religiosa. En
l’exploració canònica que realitza el claretià P. Mulleras, Teresa
Toda confessa que “tenia vocació fa més de 30 anys” -és a dir,
arran del seu fracàs matrimonial-, i que només la mou la glòria
de Déu i salvació de les ànimes. El 16 de setembre de 1883, als
57 anys, Teresa Toda emetia la seva professió religiosa. Amb
ella professaven també, la seva filla Teresa Guasch, Maria Vallès, Rosa Capdevila i Catalina Pera. Emesa la professió religiosa
davant del delegat del Bisbe, queda constituïda la comunitat religiosa pròpiament dita. Teresa Toda és triada superiora general i
la seva filla Teresa Guasch, Mestra de novícies. Amb aquests requisits, queda formalment constituït l’Institut de Gnes. Carmelites
Tereses de Sant Josep a la diòcesi de Barcelona. Teresa Toda veu
realitzat, per fi, el seu somni. (Continuarà)

GRÀCIES I FAVORS
1. Fa molts anys que conec les Germanes Carmelites Tereses de
Sant Josep i reso les oracions de les venerables Mares Teresa
Toda i Teresa Guasch, però ha estat amb motiu del Centenari
de la mort de la Mare Teresa Guasch i Toda, quan vull donar les
gràcies per escoltar la meva petició.
Fa 29 anys que sóc vídua i amb la minsa paga de viduïtat que
rebo, m’és impossible poder ajudar el meu fill en el seu incipient
treball d’agricultor.
Com de costum, un matí vaig anar a la parròquia a pregar davant
el sagrari demanant-li al Senyor ajuda per a aquesta difícil situació familiar. En sortir al carrer vaig trobar als meus peus un tríptic
de les Mares, el vaig recollir i vaig sentir la imperiosa necessitat
de resar l’oració a la Venerable Mare Teresa Guasch demanant-li
que intercedís pel meu fill que esperava, feia temps, una resposta favorable a la sol·licitud d’un subsidi que havia fet a la Junta
d’Andalusia. L’endemà d’haver iniciat l’oració li va arribar al meu
fill la sol·licitud aprovada.
El meu fill em va dir: mare, a qui has resat? I jo molt emocionada
li vaig mostrar el tríptic de les venerables Mares. Dono gràcies de
tot cor a la nostra Venerable Mare Teresa Guasch i Toda.
Rosario Oria Morgado, Lepe (Huelva).

2.He rebut dues gràcies importants per intercessió de les Mares
Fundadores Teresa Toda i Teresa Guasch i dono les gràcies per això.
M.G. Lleida.

Gràcies a Déu i a la Mare Teresa Guasch, a qui la teníem encomanada, s’ha anat restablint més aviat del que esperàvem i avui
ja es troba novament a l’aula cursant 2n de Batxillerat amb les
seves companyes que l’han acompanyat tant.
Ara que sembla que tot torna al seu curs, volem donar les gràcies
a la Direcció del Col·legi i al Professorat que es van bolcar, motivant a tot l’alumnat, per pregar per la nostra filla. I especialment,
a les amigues de la Paula que tan importants han estat per a la
seva recuperació, animant-la i donant-li tanta força en els moments més complicats.
I així mateix, mil gràcies a la Venerable Mare Teresa Guasch que
ha escoltat les nostres peticions i ens ha donat la força i l’esperança que tant necessitàvem. També ens ha ensenyat que cal
tenir fe, i serenitat. Sempre estarà entre nosaltres, moltíssimes
gràcies de tot cor.
Família Parte Bañeza, Santurce, (Vizcaya)

4. La família Meijome-Vivanco dóna gràcies a la Mare Teresa
Guasch.
Dono gràcies a Déu perquè a través de la Venerable Mare Teresa
Guasch, la meva filla està amb nosaltres, després d’haver patit
una greu commoció cerebral i un traumatisme cranioencefàlic.
Igualment agraeixo a la M. Teresa Guasch per ajudar-nos en
aquests moments tan durs, tant a la meva altra filla, com al meu
marit i a mi. Molt agraïda.
Teresa Vivanco, Santurce (Vizcaya).

3. La família de Paula Parte Bañeza, volem agrair totes les mostres de suport i afecte que hem rebut des del primer dia de l’accident de la nostra filla.
La Paula, havent sortit amb els seus amics a passar la tarda, i
estant de passeig, se la va emportar un cotxe per davant.
Traslladada a l’hospital de Cruces va passar immediatament a
l’UCI, on va romandre diverses setmanes. Després va haver de
passar pel quiròfan per fer-li algunes intervencions al pàncrees i
a les cames. A poc a poc s’ha anat recuperant.

5. Fa poc van operar el meu germà, Vicente Martínez, d’hèrnia
discal. La intervenció era molt delicada i la meva germana i jo pregàvem per ell, demanant la intercessió de la Mare Teresa Toda.
Gràcies a Déu i a la intercessió de les nostres Mares, l’operació
va ser un èxit i el meu germà s’està recuperant satisfactòriament.
Esperem que aviat li puguin donar l’alta.
Gna. Sofia Martínez, Barcelona.

