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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

BARCELONA: Familia Marn Arroyo; Inés Ruiz Ruiz
S.C.; Anònim.
LEON: Constanna Marnez Lanero.
MÓSTOLES (Madrid): Pedro José Platas de Pablo.
VEGUELLINA DE ÓRBIGO (León): Rosalía Llamazares
Villares.
LEPE (Huelva): Josefa Camacho Madrigal; Mª Cayetana Serrano Donoso; Mª Jesús Marn Gómez;
Carmen Carretero.
SENSE LOCALITZACIÓ: Antonia Rovira Fondevila.
Carmen N. Cambra.
María Morente Gálvez.

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.

VENERABLE MARE TERESA GUASCH I TODA

Déu de l’amor y de la vida, en la Venerable Mare

Agraïm a les persones que canvien de domicili i desitgen continuar rebent
el full informatiu , ens comuniquin la nova adreça.

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.

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

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

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.

FULL INFORMATIU N. 72 - Causes de Canonització Madrid, juliol 2015

AVILA: Anònim.

Mare Teresa
Toda i Juncosa

Mare Teresa
Guasch i Toda
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PERFIL BIOGRÀFIC
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA I
JUNCOSA (III)
Déu la crida a una missió
L’any 1849, la Teresa Toda amb la seva mare, els seus germans i la seva filleta s'estableixen a Tarragona, al n.10 del carrer Natzaret. La família vivia del fruit de les seves terres de
Riudecanyes, però també sentia l’amenaça de les contribucions, que no deurien ser petites. Malgrat això, la seva posició
no era pas esplaiada, perquè més endavant es veuen obligades a vendre les seves finques per poder subsistir.
Teresa Toda anava amb freqüència a la catedral on el canonge
Dr. Josep Caixal i Estradé, predicava la paraula de Déu i acompanyava amb savis consells a moltes persones necessitades
d'orientació. En ell va trobar llum i fortalesa per a la seva vida
espiritual. El Dr. Caixal va ser el seu confessor i director espiritual. Van ser cinc anys de formació a l'escola de Caixal.
Per mitjà d’ell, Déu va parlar molt clarament a Teresa Toda
que, des d'aquestes dates s'encamina decidida a consagrarse a Déu i als homes. Probablement no va ser un discerniment fàcil. La situació de la Teresa, que havia obtingut la
separació conjugal i amb una filla al seu càrrec, no tenia precedents. Però Teresa se sent inundada per Déu, que li assenyala la seva vocació amb tanta claredat, que mai dubtarà
d'haver estat cridada, i amb tanta fortalesa, que ningú, ni res
podrà fer-li desistir de la seva missió. Quan l’any 1853, el doctor Caixal és promogut a la seu episcopal d'Urgell, ella ja ha
arribat a aquesta convicció. El nou director espiritual de Teresa Toda, el carmelita Agustí Verdura Olivé, es limitarà a sostenir el creixement interior de la Teresa.
Amb el pas dels anys, entén el que signifiquen per a la seva
missió tots els esdeveniments que ha viscut. A poc a poc
descobreix la voluntat de Déu en la seva vida. Davant d’ella
contempla sempre la seva filla amb qui ha de mostrar no
només els seus deures maternals, sinó la seva entrega i capacitat d'evangelitzar a les òrfenes. En el compliment d'aquest doble deure, Teresa troba una paràbola del que haurà
de ser la seva vida.
L'educació de la seva filla la va confiar al collegi de la Companyia de Maria de Tarragona on va poder completar la sòlida
formació religiosa rebuda a la llar. (Continuarà).
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GRÀCIES I FAVORS
1. El senyor Robinsón Londoño i la seva dona són pares d'un

5. La meva neboda Angely Juliana Cárdenas Quiroga, va desen-

nadó, Martín Londoño Correa, que va néixer amb problemes pulmonars. Van arribar a pensar que moriria per aquesta causa. Davant d'aquesta realitat del nadó demanen pregàries a les
Germanes de la comunitat de Medellín - Noviciat que els acompanyen i resen amb ells a la Mare Teresa Toda. El nadó va millorar molt aviat i actualment es troba bé. Els seus pares, agraïts,
envien un donatiu per a la Causa de les Mares Fundadores.
Robinsón Londoño i esposa, Medellín, (Colòmbia).

volupar una grip que a poc a poc, i malgrat l’atenció i la cura de la
seva mare, se li va anar complicant. La nena va haver de ser portada
d'urgències a la Clínica. Quan va entrar, ja quasi no respirava. Immediatament la van portar a cures intermèdies i la nena seguia sense
reaccionar. Vam començar a pregar a les Mares Teresa Toda i Teresa
Guasch i poc a poc es va anar recuperant. Els metges que la van
atendre es van sorprendre de la seva ràpida i inesperada millora. La
nena es va recuperar completament. Podem assegurar que va ser
una intervenció especial de les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch.
Avui donem gràcies a Déu i a elles perquè la meva neboda està bé.
Gloria Esperanza Cárdenas, Bogotà (Colòmbia).

2. Sóc una devota de la Venerable Teresa Toda i Juncosa i de la
seva filla, la Venerable Teresa Guasch i Toda. Fa uns mesos que
vam tenir un nét i va néixer amb greus problemes d'estómac, ja
que no podia ingerir aliment. El vaig encomanar a les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch . Va haver de ser operat i la intervenció va anar perfectament, gràcies a Déu i a elles.
Pilar Armengol Roca, Barcelona.

3. Dirigit a la M. Teresa: Estimada Teresa, la veritat és que no em
canso de donar-te les gràcies i sempre que prego demanant-te
ajut per a mi o per a la meva família, sempre m'escoltes i mai em
trobo decebuda.
Moltíssimes gràcies per la teva ajuda en tantes ocasions en les
quals s'ha vist en perill la salut de la meva família. T'estic agraïda
i et segueixo demanant per ells, per la meva família i per mi.
Una creient anònima.
4. La meva neboda Gemma va tenir un infart mentre treballava.
Un senyor que la va veure a terra va cridar un metge que li va
donar massatges i la van portar a l'hospital. Pel camí li va repetir
més fort i va quedar com a morta. Li van posar corrents i aparells
per a reanimar-la, però no ho aconseguien. Les germanes de la
comunitat de Veguellina ens vam posar a fer la novena a la Mare
Teresa Toda i al quart dia ja va començar a moure algun membre
i cada dia estava millor. Ara es troba molt bé. Dono gràcies a Déu
i a la Mare Teresa Toda.
Rosalía Llamazares, Veguellina de Órbigo, (León)

6. Vull donar-los les gràcies a les venerables Mares Teresa Toda i
Teresa Guasch pels favors rebuts.
Fa uns mesos vaig passar per moments difícils i delicats econòmicament, ja que teníem el meu marit i jo uns estalvis al banc i quan
vaig anar a fer ús d'ells i em vaig trobar que no me'ls donaven perquè el banc estava intervingut, em vaig quedar de pedra, feta pols
moralment, ja que eren uns estalvis que el meu marit i jo, amb bastants esforços vam aconseguir tenir. Un dia vaig anar a buscar a la
meva néta que va a l'escola El Carmel Teresià de Madrid i em va
donar un exemplar del fulls que li havien donat a ella al collegi. El
vaig llegir, eren totes les gràcies que algunes persones havien obtingut per la seva intercessió (de les Mares FF.). Els vaig fer una pregària a cadascuna de les germanes Teresa Toda i Teresa Guasch
durant un temps i els hi vaig demanar la gràcia que en aquests moments necessitava, sempre demanant a Déu nostre Senyor per la
seva intercessió. Llavors, després de passats uns mesos, vaig recuperar part dels meus estalvis. Vull donar-los les gràcies de tot cor
per haver intercedit per mi a Déu nostre Senyor.
Moltes gràcies, Mares, a les dues, perquè a través vostre vaig ser escoltada. Dono gràcies amb tot el meu cor.
C.Q.G. Madrid.

