
ÀVILA: Anònim.

ARANDA DEL DUERO (Burgos): Paulina García.

BARCELONA: Mercè Casas.

BURGOS: Josefa Chamorro.

CIUDAD REAL: Mary Prado Hernández.

ESTADILLA (Osca): Clara Ariño.

LLEIDA: Juanita Corominas.

RIUDECANYES (Tarragona): María Toda.

SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona):

Manuela Martínez.

TARRAGONA: Pere Vidal, Hnos. Galofré Mestres.

LEPE (Huelva): Ana María Ponce, Salud García, 

Mª Cayetana Serrano y Anònim.

FELIÇ ANY NOU 2020!

Déu de l’Aliança eterna, que has suscitat 

en l’Església a les venerables Teresa Toda 

i Teresa Guasch, mare i filla, perquè, des 

d’una vida familiar marcada per la humilia-

ció i el sofriment, amb la gràcia de l’Esperit 

Sant, experimentaren la teva providència 

amorosa i se sentissin cridades a seguir al 

teu Fill  més a prop i a treballar en favor de 

la vida i dignitat de les nenes i nens orfes i 

desvalguts; digna’t glorificar-les a la terra 

i concedeix-nos que, amb el seu exemple i 

intercessió, treballem en la reconciliació de 

tots  i aconseguim la gràcia que et dema-

nem... Per Jesucrist nostre Senyor. 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 intercessió de les Mares

Teresa Toda i Teresa Guasch

FUNDADORES
GNES. CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP
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MARE I FILLA

VENERABLES

Mare Teresa Toda i Juncosa
Mare Teresa Guasch i Toda



DUES TERESES, UN CARISMA

Dues Tereses, un carisma és el títol del capítol VII de la positio de 
la Venerable Mare Teresa Toda.

En ambdues Tereses, mare i filla, podem apreciar una unitat de 
vida, espiritualitat, carisma i missió que s’ha posat de manifest en 
diversos documents i testimonis.

Entre ells, el del P. Barrios en el llibre: ‘A merced de Cristo’: La 
mare és agraciada amb la inspiració, el carisma, l’esperit. És el 
cervell. La filla és la mà dreta, l’autèntica impulsora i realitzadora. 
Les dues, superiores generals fins a la fi dels seus dies, amb la 
força de l’Esperit, malbaraten les vivències del carisma familiar en 
forma personal inimitable. Dues dones amb una única espirituali-
tat, realitzada des de la irrepetible individualitat personal.

L’experiència del fracàs matrimonial llegida des d’una visió de fe, 
es converteix per Teresa Toda en una crida de Déu a una mis-
sió peculiar: la consagració a Déu i fundació d’un institut religiós 
dedicat a la cura i educació de nenes òrfenes i pobres. Aquesta 
inquietud la comunica a la seva filla que l’acull i l’assumeix ple-
nament amb totes les seves conseqüències. Teresa Guasch re-
nuncia al seu projecte personal (pensava ser carmelita o Salesa) 
per unir-se al projecte fundador de la seva mare. Se sent part 
de l’experiència de la seva mare i suma la seva consagració i el 
seu lliurament apostòlic al mateix ideal. A partir d’aquest moment, 
mare i filla caminaran sempre unides, en perfecta sintonia de vo-
cació i d’anhels, buscant la voluntat de Déu sobre les seves vides, 
preparant-se per tirar endavant el seu projecte enmig de moltes 
dificultats.

Considerant tot el  que s’ha dit, d’ara endavant, editarem els fulls 
informatius amb una única pregària per invocar-les conjuntament. 
Si s’arribés a un miracle per la intercessió d’ambdues, serien bea-
tificades les dues juntes.

La tradició de l’Institut de Germanes Carmelites Tereses de Sant 
Josep sempre ha tingut present aquesta unió singular entre mare 
i filla. I juntes han estat recordades, evocades i invocades en la 
majoria d’ocasions. El mateix esdevé amb moltes persones devo-
tes que les invoquen.

3. Davant qualsevol necessitat sempre recorro a les venera-
bles Mares Teresa Toda i Teresa Guasch i sempre em sento 
confortada per elles. Al maig d’aquest any vaig tenir un proble-
ma amb la vista, semblava que m’anava solucionant, però no 
va ser així, de manera que em vaig encomanar a la Venerable 
Mare Teresa Guasch i gràcies a Déu es va solucionar. Estic 
molt agraïda.

Mª Cayetana Serrano. Lepe (Huelva).

4. El meu nét Martí Ignasi nascut el 12 de desembre de 2018 
no sabia succionar, per la qual cosa no s’alimentava ni de forma 
natural ni amb biberó, i anava baixant de pes. El dia 18 el vam 
portar a l’hospital on se li va diagnosticar un ductus arteriós 
(que no era la causa de no poder alimentar-se). Camil·la, la 
seva mare, anava cada tres hores a l’hospital per donar-li el pit 
i algunes vegades ho aconseguia. Van passar dies d’incertesa, 
sense respostes clares per part dels metges. Mentrestant, tots 
pregaven per la recuperació de Martí. Com a àvia materna del 
nen i promotora vocacional de la Congregació a Xile, vaig dirigir 
les meves pregàries a les nostres Mares Fundadores, Teresa 
Toda i Teresa Guasch a les quals tinc molta devoció. Vaig pre-
gar amb tot l’amor de mare i sé que també van pregar totes les 
comunitats de Promotors Vocacionals: Santiago, Chillán, Ran-
cagua i el Belloto. El dia 25, quan van arribar a l’hospital a veure 
el nen, tot el personal mèdic li preguntava a la mare a quin 
sant s’havien encomanat, perquè a la nit de Nadal, Martí va 
reaccionar bé, li havien tret les sondes i va començar a prendre 
el biberó. Quan es va acostar la meva filla al seu nadó, es va 
agafar de seguida al pit com mai ho havia fet. A l’endemà li van 
donar l’alta i des de llavors no ha deixat de mamar i creix molt 
feliç i sa. Com a creient confio que la força de l’oració va poder 
fer aquesta gràcia i que les nostres Mares, Teresa Toda i Teresa 
Guasch, van intercedir perquè fos possible. Dono aquest testi-
moni per demostrar que els miracles existeixen quan tenim fe i 
que les nostres Mares, Teresa Toda i Teresa Guasch, ens escol-
ten quan les necessitem. Confio que la nostra experiència fami-
liar pugui servir perquè les nostres Mares siguin reconegudes.

Mª Olga Loreto Díaz Machuca
Promotora vocacional de Rancagua - Xile.

1. Vull manifestar la meva gratitud de tot cor a les Mares Teresa 
Toda i Teresa Guasch, ja que  per la seva intercessió hem obtin-
gut diversos favors.Un d’ells és que formem una família unida 
en la qual ens estimem molt. Però el més especial en aquest 
moment, és que la meva filla ha tingut un nen sa a qui posarem 
per nom Cristian. Gràcies a Déu i per la intercessió de les Mares 
Teresa Toda i Teresa Guasch, la meva filla va tenir un embaràs 
excel·lent i sense dificultats, i avui sóc una mare feliç amb els 
meus fills i el meu nét.Faig un donatiu en agraïment per tots els 
favors rebuts.

Mercè Casas, Barcelona.
.
2. La meva mare té 87 anys i l’empresa on treballa el meu únic 
germà, des de fa anys ha cobert econòmicament un percentatge 
de l’assegurança de salut dels pares i beneficiaris dels empleats, 
fins que aquest any les Directives van informar que l’auxili, o pu-
java molt de cost, o s’acabava però només per als beneficiaris 
pensionats, no per als altres. Van oferir per a ells dues noves 
alternatives que els cobria molt menys, fent-los perdre antiguitat i 
sotmetent-los a nova valoració mèdica que condicionava la seva 
acceptació. Així, les persones majors de 80 anys quedarien fora, 
perquè en aquesta edat cap entitat els rep a causa dels nous cos-
tos, impagables per a molts de nosaltres, hauríem de retirar-los 
forçosament. Immediatament vaig demanar oració a diverses 
germanes de la meva demarcació i vaig començar la novena a la 
Mare Teresa Toda demanant la seva intercessió. A les dues set-
manes, els treballadors afectats i altres que es van fer solidaris, 
van constituir un fons d’empleats amb l’única finalitat de generar 
recursos econòmics per cobrir aquesta necessitat. El percentatge 
que paga cada empleat va pujar una mica, però el nou fons  va 
aconseguir cobrir el que calia perquè les nostres persones grans 
afiliades no perdessin la seva antiguitat i beneficis. Estic segura 
que la intercessió de la nostra Mare Teresa Tota va ser un fet real 
perquè coincideix que tot va començar a aclarir-se pels dies en 
què vaig començar a demanar la seva intercessió per aquesta 
causa, i també per la pregària de les altres germanes que es van 
unir a mi en la pregària per aquesta necessitat.

Gna. Angela María Zuluaga Ospina,
ctsj Bogotá – Colombia.

GRÀCIES I TESTIMONIS


