
ÀVILA: Anònim.

ARANDA DEL DUERO (Burgos): Paulina García.

BARCELONA: Fernando Martín, Soledad 

Cabezas, Gloria Mancenido y Cristina Acero.

LEÓN: Anònim.

LLEIDA: Mercè Prunera.

LEPE (Huelva): Mª Cayetana Serrano, Ana María 

Ponce, Aurora Martín, Família González Rivera y 

Salud García.

MADRID: Anònim.

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana): 

Gna. Àngela Pérez.

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. 

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.

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 

IBAN: ES54 0049 1806 9022 1188 1153 
Banco Santander

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

FUNDADORES
GNES. CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP
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MARE I FILLA

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 pre-
guem que amb el seu exemple i la seva intercessió, es-
sent 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.

VENERABLES

Mare Teresa
Guasch i Toda

Mare Teresa
Toda i Juncosa



PERFIL BIOGRÀFIC
DE LA VENERABLE  M. TERESA TODA I JUNCOSA 

(IX)
Últims anys i traspàs

A la Casa Mare de l’Institut del Carrer Rubí 17, a més del col·le-
gi-asil Teresa Toda hi va establir també el Noviciat. Dos col·legis 
s’obren a Barcelona, el maig de 1887, a Gràcia, al carrer Encar-
nació 62-64, i un altre a la parròquia de Sant Jaume, al setembre 
de 1894. El 1890, abans d’altres fundacions, Teresa Toda havia 
intentat establir una comunitat a la ciutat de Tarragona. La seva 
sol·licitud no va ser atesa. La fundació es va dur a terme el 1916, 
ja en el govern de la seva filla, Teresa Guasch. Però sí que es 
van obrir col·legis-asils en diferents poblacions de la província: El 
Catllar, el 1894, Reus, Garidells i Morell el 1895, Vallmoll el 1897 
i en el mateix any, La Masó.

El 1893, Teresa Toda va patir una “malaltia de mort” segons les 
seves pròpies paraules. A partir de llavors ja no sortirà de casa. 
Vol atorgar testament i el porta a terme el 29 de març de 1893 des 
de casa, a causa del seu precari estat de salut. En el testament 
va expressar la seva última voluntat sobre la fidelitat a la vocació 
de les Germanes i sobre la permanència i desenvolupament de 
l’Institut. Des de llavors, any rere any, viurà la seva malaltia unida 
al seu crucifix i a les Constitucions, com a signes de la seva con-
sagració i progressiva identificació amb Crist, i recordarà, amb la 
paraula i l’exemple, aquesta doble fidelitat. Malgrat les seves limi-
tacions físiques, va mantenir íntegra la seva lucidesa mental, tot 
el seu fervor, zel i entusiasme per l’increment espiritual i material 
de l’’Institut. La seva presència contínua, soferta i alegre a casa, 
era un exemple viu per a totes les germanes. Des de la cadira en 
la qual va romandre els últims set anys de la seva vida, i amb el 
suport de la seva filla dirigia i impulsava la marxa de l’Institut.

A la fi, després de llarga i dolorosa malaltia, va lliurar plàcidament 
la seva ànima a Déu, a les 17.45 hores de dissabte dia 30 de juliol 
de 1898, a la Casa noviciat i asil de nenes òrfenes de Barcelona, 
acompanyada de la seva filla, de les germanes i les nenes asila-
des que van plorar la seva mort. Tenia  gairebé 72 anys.

La secretària general, Mare Eulàlia Maurí, comunicava al Bisbe 
de Barcelona la trista notícia, remarcant que havia fet la mort del 
just i que havia deixat petjades de veritable virtut.

les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch per intercedir per mi 
davant Déu.

Natalia Rane, Santurtzi (Vizcaya).

3. Vull expressar la meva gratitud a Déu, en nom meu i en 
el de la meva família, per la intercessió de la Venerable Mare 
Teresa Toda a favor nostre. El meu marit, Juan Carlos Pulido 
Arellano, va ser intervingut quirúrgicament dues vegades d’una 
insuficiència renal crònica. Va romandre a l’hospital durant dos 
mesos i en diverses ocasions va estar a la vora de la mort, en 
un lapse molt curt de temps. La tercera operació era ja l’últim 
recurs i d’aquesta depenia la seva vida. Estant en l’operació, 
la família, la fraternitat i altres coneguts, vam pregar a Déu per 
intercessió de la Mare Fundadora, Teresa Toda i la sorpresa va 
ser, que quan va sortir de la cirurgia, el meu marit va dir amb 
les seves pròpies paraules: “He ressuscitat” i a partir d’aquí, ha 
anat recuperant-se favorablement. Agraïm a Déu que per mitjà 
de la Venerable Mare Teresa Toda ens hagi concedit aquesta 
gràcia i seguim confiant i posant en mans de Déu al meu marit.

Yolanda Rivas Reis, Querétaro. (Mèxic).

4. La meva comunitat de Bogotà-Col·legi se sent contínua-
ment afavorida per la intercessió de la nostra Venerable Mare 
Teresa Toda. Sempre li encomanem les nostres necessitats, 
resem amb fe la novena i aconseguim els seus favors. Alguns 
d’ells:

- La fortalesa i esperança del senyor Ramon Ortiz Díaz en el 
seu tractament de càncer de pròstata i ara la salut i el tracta-
ment de quimioteràpia que pateix un altre germà seu, Dinael 
Ortiz Díaz.
- La salut de la senyora Graciela Botero Pineda i de Maria As-
sumpció Tato, germana de la Gna. Amada.
- Els dilluns encomanem tota la Comunitat Educativa a la seva 
cura i protecció, segures que ella ens protegeix i cuida especi-
alment als nostres estudiants i pares de família. Sempre diem 
que a la nostra Comunitat Educativa hi tenim àngels que vetllen 
per nosaltres.

Gna. Betty Yolanda Vargas. Bogotà-Col·legi.

1. El dia 3 de desembre de 2018, el meu fill, mentre viatjava en 
cotxe, va patir un accident a conseqüència del qual va quedar 
ferit d’extrema gravetat. De tal manera que tant el seu pare com 
jo mateixa vam arribar a pensar que no ho superaria. De camí 
a l’hospital de Bellvitge el meu marit i jo anàvem pregant a Déu 
nostre Senyor.
La primera nit, després de veure’l a la UCI, els vaig demanar a 
les nostres estimades Germanes, Teresa Toda i Teresa Guasch 
que salvessin la vida del nostre fill. També vam pregar a la Mare 
de Déu de Bellvitge, a l’ermita, on entràvem sempre que la tro-
bàvem oberta. Sabem que la comunitat del col·legi de Reus 
també resava pel meu fill i els donem les gràcies. Sabem que 
altres persones van resar per ell i van oferir una espelma a la 
Mare de Déu de Misericòrdia i a Sant Miquel, patró d’Almoster.
Avui podem dir, gràcies a totes aquestes pregàries, que s’ha 
salvat i que segurament no li quedarà cap seqüela. Crec que 
entre tots hem aconseguit que el Xavier estigui amb nosaltres. 
Moltes gràcies, de tot cor.

Xavier Fort i M. Teresa Jordana, Almoster (Tarragona).

2. El passat estiu la meva família i jo vam passar un dels mo-
ments més durs i difícils de la nostra vida. Per una malaltia 
greu, vaig estar ingressada a l’hospital dos mesos, sense saber 
si sobreviuria a tot el procés. Va ser una situació que va posar a 
prova la nostra força, i sobretot les nostres ganes de viure. Per 
això, va ser fonamental el suport de tota la família i amics, que 
gràcies a Déu va ser enorme i incondicional.
De la mateixa manera, vull manifestar la meva total gratitud a 
la Direcció del Col·legi de les Germanes Carmelites Tereses de 
Sant Josep, on estudien els meus fills Xabier i Mikel, i a tot el 
professorat, pel seu interès, paraules de consol i ànim a la nos-
tra família quan més el necessitàvem i en particular, per haver 
resat per mi i haver-me encomanat a les Mares Teresa Toda i 
Teresa Guasch.
Tot això m’ha donat força per seguir endavant i ha fet que 
m’adonés que val la pena viure, que cal treure forces d’on no 
n’hi ha, i mirar la vida sempre amb positivitat.
Us estaré eternament agraïda per tot el que heu fet per mi i la 
meva família. Moltes gràcies de tot cor. I gràcies, sobretot, a 

GRÀCIES I FAVORS


