Pregària per a obtenir gràcies
per la seva intercessió

VENERABLE MARE TERESA TODA I JUNCOSA

ÀVILA: Anònim.
BARCELONA: Mª del Amor Aparicio; Anònim
CIUDAD REAL: Mary Prado Hernández.
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona):
Antonia Rovira.
QUINTANILLA VIVAR (Burgos):
Família Ubierna Pedrosa.
SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana):
Caridad Delgado.
SANT SEBASTIÀ: Elías Muñoz Fontaneda.
Irma Cristina León Marín.
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

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
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
(VIII)
Govern i primeres passes de l’Institut
Teresa Toda, elegida superiora general el dia 16 de setembre de
1883, va romandre en el càrrec fins a la seva mort. Encara que
tenia, per dret, tots els poders de la Congregació els va exercir
en missió compartida amb la seva filla Teresa Guasch. Van ser
15 anys en el càrrec, agreujats els últims, per la malaltia que
la va retenir, amb la ment lúcida, en una cadira de rodes. Durant aquest llarg període, Teresa Toda va impulsar amb decisió
la vida de l’Institut. Destaca la seva preocupació per l’admissió
de les noves aspirants a la Congregació. Des del coneixement
personal que en tenia de cadascuna, donava suport a la petició
de les candidates davant el Bisbe, fent-se garant i responsable de la seva idoneïtat. La seva sol·licitud pel bé espiritual de
les germanes també es va posar de manifest, assegurant, en
la mesura del possible, que en totes les cases es comptés amb
la presència de sacerdots zelosos, amb funcions de capellans,
confessors o directors espirituals.
Ja sabem que, fins i tot sense estar reconegut l’Institut per l’autoritat eclesiàstica, l’entusiasme de Teresa Toda va fer que el
grup s’obstinés en obres apostòliques d’acord amb al seu carisma, en diferents barris de Barcelona. Els canvis de casa, van
ser diversos i penosos els primers anys. L’1 de maig de 1880,
són al carrer Sant Pere Màrtir, 1, de la parròquia Santa Maria
de Gràcia, i es fan càrrec de l’escola de la fundació Domènech,
encara existent, però que elles van haver de deixar “pels insults
dels quals van ser víctimes”. El curs següent, 1881-1882, obren
un nou col·legi al carrer Sant Martí, 101, a la parròquia Santa
Maria de Gràcia, anomenat: “Col·legi Mare de Déu del Carme i
Santa Teresa de Jesús”. Cap a finals de 1882 van traslladar el
col·legi al carrer de les Camèlies, 21, Casa Torre, ja a la parròquia de Sant Joan de Gràcia. Era l’última etapa d’aquella llarga
peregrinació pels barris i carrers de la ciutat comtal. A partir de
1885, la comunitat es va establir al carrer Rubí, núm. 17, on va
fixar la casa mare de l’Institut. Amb aquesta casa comença la
vida de la Congregació pròpiament dita. La Mare Toda consolidà tant com va poder aquesta fundació, que havia de ser punt
de referència per a les altres, i des d’aquí va impulsar altres
diverses fundacions, a Barcelona i Tarragona, fins a la data de
la seva mort. (Continuarà)

GRÀCIES I FAVORS
1. Encara que no estic segura d’algunes dates, havia de ser l’any

tercessió per Ian, un altre nen de tres anys que va patir el mateix

1956 o 1957 quan vaig patir, estant en el col·legi Sant Josep de
Barcelona, una meningitis, a causa de la qual vaig estar ingressada
durant set mesos a l’Hospital Clínic de Barcelona.
Amb mi estaven ingressades dues noies, una de Mataró i una altra
d’Igualada. Les dues van morir. No obstant això, segons el doctor
que ens atenia jo estava pitjor que elles.
La religiosa que s’encarregava de la sala, em deia: “algú t’està ajudant, no pot ser que estiguis tan bé”.
Quan venien les germanes del col·legi a veure’m, que era cada dia,
els deia: “A qui demaneu per ella?” I és clar, la resposta era: “A les
nostres Mares Fundadores”.
No vull allargar-me molt, tinc 78 anys, sóc vídua, tinc cinc fills i sis
néts, tots, gràcies a Déu, estan bé. Segueixo demanant a les Mares
per tota la meva família i els dono gràcies per la meva salut i la meva
recuperació que, estic segura, es va deure a la seva intercessió.
Envio un donatiu en agraïment per tots els favors rebuts.
Adela Matilla, Sabadell

accident (ofegament). Vam resar l’oració a les Mares i Déu ens va
concedir novament que el petit es recuperés i es mantingués sense
seqüeles, en perfecta salut.
No volem deixar passar el nostre cordial agraïment i deixem constància de les gràcies vessades per mitjà de les nostres estimades
Mares Fundadores, Teresa Toda i Teresa Guasch.
Família Balcázar Juárez. Guadalajara, Jal., (Mèxic)

2. Volem manifestar la nostra sincera gratitud, de tot cor, a les
Mares Teresa Toda i Teresa Guasch per la seva intercessió en
l’accident d’ofegament que va patir la meva filla, Pili María José
Balcázar Juárez quan tenia tres anys d’edat, el dia 5 de juliol de
2013, mentre es banyava.
I així mateix, agrair a tota la comunitat de la fraternitat de Carmelites Tereses de Sant Josep per unir-se en oració (realment ens van
fer sentir molt acollits en l’amor fratern) ja que així va ser més escoltat el nostre clam a Déu sol·licitant la seva misericòrdia perquè
ens tornés a Pili María José en perfecta salut.
Va ser una gran experiència, de dolor i d’esperança en què vam
poder palpar la grandesa i la misericòrdia del nostre Déu. I una
gran gràcia amb la qual el Senyor ens va afavorir fa 5 anys.
A més vull afegir que, el següent any, 2014, vam demanar la in-

3. No t’he dit que si creus, veuràs la glòria de Déu ... (Jn11, 40)
Per aquest mitjà vull donar testimoni de la gràcia rebuda per intercessió de la Mare Teresa Guasch.
Com tota dona, havia anhelat sempre tenir un fill i portava molt de
temps desitjant-ho. Però no podia quedar embarassada i finalment,
quan quedava embarassada el perdia. Això va passar en dues ocasions, perdia el meu embaràs, abans dels tres mesos aproximadament. Ja m’havia donat per vençuda, i no tenia esperances de
concebre.
Va ser llavors quan vaig rebre un correu de la meva tia, la Gna. Rhina Josefina Ybert, de les Germanes Carmelites Tereses de Sant
Josep, i li vaig comunicar, molt trista, que havia perdut un embaràs
de deu setmanes. Ella em va animar a demanar-li a Déu aquesta
gràcia per mitjà de la seva fundadora la Mare Teresa Guasch i em
va enviar l’oració perquè fes la novena. Jo em vaig animar i amb
molta fe vaig realitzar l’oració durant nou dies, encomanant-me a la
Mare Teresa Guasch, i demanant que em concedís aquesta gràcia
de concebre i ser mare. I a glòria de Déu avui sóc una mare feliç
amb el seu nen.
Gràcies a Déu i a la intercessió de la Mare Teresa Guasch vaig tenir
un embaràs excel·lent i sense dificultats, i avui sóc la mare més
feliç. El meu nadó, el meu trosset de cel, va néixer fort i sa el 20 de
juliol del 2018. Es diu Félix Ismael.
Isabel de los Santos Ybert, Santo Domingo,(Rep. Dominicana).

