ÀVILA: Anònim.
BARCELONA: S.C.

Pregària per a obtenir gràcies per
intercessió de les Mares
Teresa Toda i Teresa Guasch

Déu de l’Aliança eterna, que has suscitat

BARCELONA: Rosa Maria Blasco

en l’Església a les venerables Teresa Toda

LEÓN: Pilar de Celis.

i Teresa Guasch, mare i filla, perquè, des

LEPE: (Huelva), Ana María Ponce.

d’una vida familiar marcada per la humilia-

LEPE: (Huelva), Loli Garcia.

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

RIUDECANYES: (Tarragona), María Toda.

Sant, experimentaren la teva providència

TARRAGONA: Carmen Targa.

amorosa i se sentissin cridades a seguir al

ANÒNIMS.

teu Fill més a prop i a treballar en favor de
la vida i dignitat de les nenes i nens orfes i

A tots els amics/amigues de
Teresa Toda i Teresa Guasch,
un Any Nou 2021 amb pau,
salut i esperança!

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 demanem... 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
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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

RELACIÓ DELS CONSULTORS TEÒLEGS
SOBRE LES VIRTUTS HEROIQUES DE TERESA TODA
A partir d’aquest full informatiu n. 83, s’anirà presentant la valoració que va merèixer als consultors teòlegs de la Congregació de
les Causes dels Sants, la pràctica de les virtuts en Teresa Toda.

GRÀCIES I TESTIMONIS
1. Després d’haver conegut la bondat de les Mares Teresa

Ja avancem que les valoracions dels vuit consultors teòlegs van
ser molt positives i van donar com a resultat el vot afirmatiu de
cada un d’ells en el qual es declarava que la Mare Teresa Toda
va practicar les virtuts en grau heroic. Com a conseqüència, el
Papa Francesc, el 3 de juny de 2013, va ordenar la promulgació
del corresponent decret en el qual es reconeixen, oficialment, les
virtuts heroiques de Teresa Toda. Les virtuts que examinen els
teòlegs són les virtuts teologals: fe, esperança i caritat; les virtuts
cardinals: prudència, justícia, fortalesa i temprança;. la virtut de la
humilitat i les virtuts pròpies dels vots religiosos.

Toda i la seva filla Teresa Guasch, els he demanat que intercedeixin davant Jesús Ressuscitat perquè protegeixin la nostra
salut, treball i especialment la nostra fe en la meva família:
dona, fills i néts, també en la meva mare, de 93 anys. Elles han
complert com intercessores davant Déu i n’ estem convençuts
tant jo com la meva estimada esposa. A les tombes de les
venerables Mares a Barcelona, vam pregar davant d’elles per
la nostra família i germans en la fe. Sentim que elles ens van
transmetre una força interna que no sé com explicar per poder
nosaltres seguir transmetent també el seu llegat i la seva vida
exemplar. Gràcies, venerables Tereses, per donar-me la saviesa de seguir-les. “Que aquesta flama mai s’apagui”.
Geraldo Romero, Xile.

Les virtuts teologals

2. Mare Teresa Toda i Juncosa. Per dona, per enamorada, per

Teresa Toda va demostrar una solidesa cristiana notable, fruit de
la vivència de les virtuts teologals. Va ser probablement l’herència
més important que li va deixar la seva mare, Magdalena Juncosa
i que ella va assimilar i va acréixer gràcies a la seva obertura a
l’acció de la gràcia i als consells i a la direcció espiritual del bisbe
Caixal. I que va transmetre també a la seva filla Teresa Guasch.
La seva vida es comprèn solament en el context de les virtuts
teologals de fe, esperança i caritat. El seu perfil espiritual pot definir-se partint del seu cognom: Toda. Tota per a Déu, tota per als
homes, i amb particular preferència, tota per a les nenes òrfenes i
pobres. Realment ella es va donar tota a tots, com l’apòstol Pau.
La fe (I)
A la vida de Teresa tot formava part d’un designi de Déu, misteriós
com tots els seus designis, només intuït des de la fe. Durant els
anys més difícils de la seva breu vida matrimonial i els successius
a la separació del seu marit, Teresa Toda va demostrar l’enteresa
de la seva fe, a través del perdó i del silenci. La seva tragèdia matrimonial, al mateix temps que arruïna la vida en societat, l’estimula, veient-se totalment humiliada, a abandonar-se en els braços
de Crist, el major humiliat.

haver estat maltractada, per mare, per valenta i per creient,
per humil, consagrada i fundadora, per l’impacte que ha produït la seva vida i la seva obra en mi, sento el deure de manifestar-m’hi. M’alegra que les Germanes Carmelites Tereses de
Sant Josep treballin perquè l’exemplaritat de les seves vides
sigui reconeguda i proclamada per l’Església. Encara que celebro l’anterior, no m’imagino a la mare ni a la filla, en la seva
senzillesa, humilitat i generositat amb aquesta preocupació.
Agraeixo de tot cor, haver participat en la seva obra; el seu
exemple segueix influint en la meva vida. Celebro ja la realitat
d’aquest objectiu i que sigui reconeguda per l’Església en un
món en el qual les tragèdies familiars són tan freqüents. Una
especial pregària per la continuïtat de la seva obra i per les
persones que continuen sent acollides.
Paulina García Benito, Aranda de Duero (Burgos).

3. Sóc Ginette Pizarro Pizarro i aquest és el meu testimoni. Ser àvia d’un bell nen no va ser fàcil, he viscut moments
ben angoixants. La meva nora, després de 4 anys no aconseguia quedar-se embarassada, jo li demanava molt a Déu
per un nét, fins que un dia em va donar la gran notícia que
estava embarassada. Per a mi va ser de molta alegria i goig

i al meu cor li vaig donar mil vegades gràcies a Déu, però
van començar els meus pressentiments i al cap de cinc dies
l’havia perdut. Estàvem ben tristos. Amb molt de fervor li vaig
demanar a Déu, i a les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch
que intercedissin davant Jesús i pogués quedar-se embarassada novament i així va ser, gràcies a Déu i a la intercessió
d’aquestes grans dones.
Aquest segon embaràs també va ser amb moltes dificultats
i complicacions, la meva nora va començar amb amenaces
d’avortament en dues ocasions; tot el seu embaràs va ser en
absolut repòs; li demanava a Déu i a les fundadores amb més
fervor fins que es va aconseguir; el dia 27 d’agost va néixer el
meu nét. Avui dia té quatre mesos de vida. Gràcies a Déu i a
la intercessió d’aquestes grans Germanes, el meu nét gaudeix
d’una excel·lent salut.
Ginette Pizarro Pizarro, Riu Gran, Puerto Rico.

4. Jo tenia un tumor al cap i havia d’operar-me. Vaig espe-

rar molts anys i no em cridaven de l’hospital per a l’operació,
mentre la malaltia seguia avançant. Un dissabte ens ajuntem
a missa quatre germanes / amigues del grup de Promotors
Vocacionals de Belloto. Una d’elles, Marina Castillo, ens va
dir: Per què no fem una oració molt profunda a les venerables
Mares? i així ho vam fer. Van transcórrer quatre dies i m’avisen
que he d’hospitalitzar-me per operar-me. Tot gràcies a la Mare
Teresa Toda i a la seva filla Teresa Guasch. Em vaig operar. Va
sortir tot molt bé i ara mateix, estic bé i amb molta fe en elles
Maria Eliana Hurtado Tàpia. Belloto Valparaíso (Xile).

5. El primer dia que vaig portar a les venerables Mares Teresa

Toda i Teresa Guasch, a la meva llar després del terme de la
reunió de Promotors Vocacionals a Belloto, em vaig quedar
sense locomoció. Jo visc en un altre lloc prou distant, dues
hores aproximadament en bus i era hivern. Vaig pregar a les
nostres venerables Mares que m’ajudessin i elles em van posar una locomoció a la porta de casa meva. Això per a mi va
ser la més bella benedicció. Que Déu els guardi.
Sara Miño, Horcón, Valparaíso (Xile).

