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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 la seva intercessió

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

Des d’aquest full informatiu manifes-
tem la nostra solidaritat i proximitat 
cap a totes les persones que han patit 
les conseqüències de la pandèmia. De-
manem al Senyor, per intercessió de les 
Mares Fundadores, que els malalts re-
cuperin la salut, que es vagin superant 
les dificultats i que a tots ens augmenti 
l’esperança i la fe.



T. TODA I T. GUASCH, MARES I MESTRES

Teresa Toda va concebre la seva filla en el seu sí, però també en 
el seu cor. La va cuidar, la va alimentar i va formar la seva ànima 
i el seu caràcter. D’alguna manera podem dir que la va tornar 
a concebre. Teresa Toda davant la seva filla experimenta el seu 
amor maternal alhora que la contempla como la paràbola de la 
seva vida. La vol naturalment però encara més, espiritualment. És 
el seu tresor. És el sentit de la seva vida. Teresa Toda es va bolcar 
espiritualment en la seva filla i des del sí familiar en què compta 
molt l’exemple de l’àvia Magdalena, va modelant el seu caràcter 
impulsiu amb suavitat i fermesa. Es preocupa per la formació intel.
lectual que reb al col.legi de la Companyia de Maria de Tarragona 
on s’aferma també la seva formació cristiana. El Senyor, per mitjà 
de la seva mare va preparant el cor de la filla Teresa per al designi 
que Ell els confiarà. Quan ella, sentint la crida a consagrar-se a 
Déu es proposa ser carmelita o salesa, la mare li confia el seu 
secret i li proposa un altre camí que ella llegirà amb fe, inspirat per 
Déu i el farà seu. Les seves vides caminaran enllaçades i fins i tot 
fusionades. El mateix Esperit que un dia va convidar Teresa Toda 
en clau d’un futur apostòlic, va instar també a Teresa Guasch a 
transformar la seva història, seguir la seva mare i compartir amb 
ella un altre camí nou per al Regne. Passaria d’òrfena singular 
a mare plena de tendresa per a altres òrfenes. Teresa Guasch 
recordarà després amb afecte davant les òrfenes la primera es-
tampa de l’Infant Jesús que va rebre de la seva mare i l’amor i 
tendresa amb què li infonia la gratitud davant els beneficis de Déu. 
La caritat, l’amor maternal -diran la majoria dels testimonis del seu 
Procés-, va animar sempre Teresa Guasch en la seva missió. Ella 
havia experimentat, a través de l’amor de la mare, la bondat i la 
tendresa del Senyor i això mateix va tractar de comunicar a tots i 
en particular a les òrfenes que acollia.

Ja professes totes dues, viuen juntes fins a la mort de Teresa 
Toda el 1898. Teresa Guasch és filla i súbdita. L’estima como a 
mare i l’obeeix como a religiosa. Probablement, les dues, dones 
de caràcter amb la seva pròpia individualitat, van haver de modu-
lar els seus sentiments i oferir-los a Déu, en més d’una ocasió. La 
rectitud y la total imparcialitat amb la seva filla, era la pedagogia 
que Teresa Toda emprava davant les altres germanes. Les dues 
Tereses, ‘mares i mestres’, van aprendre a l’escola de l’únic Mes-
tre: Jesucrist. 

Però després de tres mesos quan vaig anar al control, em van tro-
bar un altre quist molt gran, motiu pel qual la ginecòloga va decidir 
enviar-me a oncologia pensant que era càncer. Vaig començar a en-
comanar-me a les nostres Mares Fundadores. Em van realitzar els 
exàmens corresponents i van sortir tots negatius, gràcies a la seva 
intercessió. Llavors els metges van decidir que havia d’operar-me el 
més ràpid possible pel risc que el quist es trenqués y es compliqués 
la situació. Al control el cirurgià em va dir que probablement perdria 
els ovaris. Al principi em vaig entristir, perquè vaig pensar que això 
tindria repercussió en la meva salut y em preocupava. Em vaig seguir 
encomanant a les Mares Fundadores, també vaig demanar la pre-
gària de la meva comunitat i família. M’anava resignant i acceptant 
la meva  realitat. Va arribar el dia de l’operació y la cirurgia va ser 
ràpida. Quan el cirurgià va veure els ovaris, no va trobar cap quist i 
tot es trobava ”net”. Aquest home estava sorprès i deia que era un 
miracle, no s’explicava com havia desaparegut. Segueixo agraint la 
intercessió de les nostres Mares Fundadores per aquest gran regal.

Gna. Yasmin Patrícia Contreras, Colòmbia

3. Després de l’accident del meu marit, Iván Ortiz, qui va pa-
tir una fractura de crani i dos coàguls al cervell, arran de la 
caiguda en un partit de futbol, dono gràcies a Déu perquè por 
intercessió de la Mare Teresa Toda el meu espòs s’ha recu-
perat d’aquest accident que el va tenir una setmana en coma. 
Vaig demanar a Déu la salut del meu marit per intercessió de 
la Mare Teresa Toda. També l’ajuda de les germanes de la 
Comunitat de Cúcuta, companys de l’escola i les Fraternitats 
de Colòmbia a les quals pertanyo. Avui el meu marit es troba 
bé encara que sota control mèdic. Gràcies, Mare Teresa, per 
acompanyar-nos en aquest moment difícil.
Belsy Yomaira Ribero Nava e Iván Ortiz G., Cúcuta – Colòmbia.

4. En agraïment per totes les gràcies que em concedeixen les 
Mares Tereses envio un petit donatiu i demano al Senyor que 
aviat les vegem en els altars.

Anònim, Barcelona

5. Per molts favors rebuts, vull posar de manifest el meu agraï-
ment a les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch.

M.T. Riudecanyes (Tarragona).

1. Des del passat 1 de maig de 2019, la meva neboda Miriam 
Arely, de 11 anys d’edat, va començar a manifestar símptomes de 
dolor intens de cap i vòmits sobtats amb episodis cada vegada 
més freqüents. Després de diversos estudis neurològics, els met-
ges van confirmar el diagnòstic de hidrocefàlia aguda, esmen-
tant també les possibles conseqüències que podien començar 
a presentar-se: deteriorament de las capacitats motores, pèrdua 
de vista i de la parla, fins i tot la possibilitat de mort sobtada, a 
causa de la pressió que el líquid acumulat provoca en el cervell. 
Molt consternats per tan sobtada i terrible situació, ens unim en 
pregària conjuntament amb les Germanes i els seus companys 
de col.legi, demanant a Déu, per intercessió de les Mares Tere-
sa Toda i Teresa Guasch la recuperació de la seva salut. Por la 
gravetat de la situació, la meva neboda va ser intervinguda de 
seguida. Una vegada operada, el metge va assenyalar que espe-
raven una situació pitjor, però van descartar un tumor cerebral o 
un procés infecciós de les meninges, la qual cosa hagués estat 
devastadora en poc temps. Van poder determinar que el que li 
provocava l’acumulació de líquid al cervell, era el creixement in-
usual d’una membrana que obstruïa el conducte, de manera que, 
en cauteritzar-la, es va evitar la acumulació de líquid, i va canviar 
el diagnòstic inicial. La recuperació posterior a la cirurgia va ser 
lenta ja que la pressió del líquid cranial no baixava, i va caldre 
practicar diverses puncions lumbars. En els mesos següents, i 
fins al desembre de 2019, van seguir observant que la membrana 
no tornés a desenvolupar-se i tot ha seguit amb bon pronòstic. 
Donem infinites gràcies a Déu per tornar la salut a la meva nebo-
da i manifestem el nostre convenciment que la intercessió de les 
Mares Teresa Toda i Teresa Guasch, va fer possible el canvi de 
diagnòstic. Agraïm a les germanes Carmelites Tereses de Sant 
Josep de la Llar Teresa Guasch i a tots els alumnes de l’escola 
el seu suport i pregària a favor de Miriam Arely, qui, en aquest 
moment, continua la seva vida amb tota normalitat.

Dolors Rocío López Pérez, Querétaro, Mèxic.
.
2. Sóc la Gna. Yasmin Patrícia Contreras Rivera, Carmelita Tere-
sa de Sant Josep i vull donar testimoni sobre la meva  salut. Sóc 
una dona jove i des de fa anys he tingut problemes als ovaris. 
He tingut quists i per aquest motiu em van realitzar una primera 
operació i em van extreure  uns teratomes amb èxit. 

GRÀCIES I TESTIMONIS


