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

Déu de l’Aliança eterna, que has suscitat

ÀVILA: Anònim.
BARCELONA: Una devota.
LLEIDA: Família Barberà Espasa.

en l’Església a les venerables Teresa Toda

LEPE: (Huelva), Ana Ponce, Josefa Camacho,

i Teresa Guasch, mare i filla, perquè, des

Manolo Donoso, María Orta, Concha Ramírez,

d’una vida familiar marcada per la humilia-

Josefa Dacosta, Anónimo.

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

MÓRA D’ EBRE : (Tarragona), Magdalena Costa.

Sant, experimentaren la teva providència

MATIENA-ABADIÑO: (Biscaia),

amorosa i se sentissin cridades a seguir al

Normandina Álvarez

teu Fill més a prop i a treballar en favor de

SANTA MARTA DE TORMES: (Salamanca),

la vida i dignitat de les nenes i nens orfes i

Mª del Carmen Gil.

desvalguts; digna’t glorificar-les a la terra
i concedeix-nos que, amb el seu exemple i

Feu el bé sense ostentació.
			

Teresa Guasch.

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

intercessió, treballem en la reconciliació de
tots i aconseguim la gràcia que et demanem... Per Jesucrist nostre Senyor. 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

RELACIÓ DELS CONSULTORS TEÒLEGS
SOBRE LES VIRTUTS HEROIQUES DE TERESA TODA
La fe (II)
L’ambient familiar dels Toda Juncosa va afavorir molt la vida de fe
de Teresa Toda: un germà de la seva mare era cistercenc, la germana de Teresa, Maria, va professar com a carmelita descalça.
El Senyor li va donar la gràcia d’acollir amb fe i amor l’experiència del seu matrimoni fracassat i la va preparar interiorment per
llegir-hi una trucada especial; per això no es tancà en si mateixa,
sinó que el silenci i el perdó al seu espòs van ser per ella un signe
de la fe i de la confiança en Déu. En realitat, en les seves decisions sempre estarà moguda només per l’amor de Déu i el zel per
la salvació dels homes. Malgrat la seva poca preparació, va saber
fundar tot el seu carisma en l’evangeli, identificant-se amb el Crist
senzill, dòcil, humil, totalment entregat a la glòria del Pare.
La seva fe es va manifestar també en el seu amor i en el seu sentit
d’Església, en la docilitat al Magisteri, mantenint-se sempre humil
i submisa a les disposicions de l’autoritat eclesiàstica. En el seu
testament afirmarà que: “abans de res, per la divina gràcia, professo la religió catòlica, apostòlica, romana, heretada dels meus
pares, (...) en la qual vull viure i morir, creient en el misteri de la
Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant ...“.
Els mitjans fonamentals per a créixer en la vida interior van ser
sobretot la Paraula de Déu, la pregària i l’Eucaristia on va trobar
el compendi i la suma de la seva fe, el centre de la seva vida. La
devoció a Maria, a Sant Josep i a Santa Teresa de Jesús, Patrons
de l’Institut, no van ser simples devocions, sinó espiritualitat arrelada en la profunditat del cor i en la contemplació del misteri de la
salvació de Déu. La doctrina espiritual de Santa Teresa de Jesús
va ser font d’inspiració en l’origen del seu projecte fundacional
i en el seu desenvolupament. En fi, la fe de Teresa Toda es va
manifestar fortament arrelada en Déu, en els moments difícils de
la seva malaltia i en apropar-se la seva mort.
De Teresa Toda podem dir, per tant, que va viure de la fe. Per la
fe va aconseguir aixecar-se després del fracàs del seu matrimoni;
per la fe va aconseguir llegir, en els esdeveniments de la seva
vida, la crida de Déu a dedicar-se al servei de moltes altres òrfenes, malgrat la consciència de la seva incapacitat personal per a
una empresa així; per la fe va saber esperar durant trenta anys el
compliment d’aquesta crida.

GRÀCIES I TESTIMONIS
1. Vosaltres sou la llum de el món “. Mateu 5,14.

Hi ha vegades en què la foscor omple la teva vida, l’aixafa, l’oprimeix, la domina. Imagino que això sentiria Teresa Toda; la foscor
ho omplia tot. Però en aquesta foscor hi ha una petita llum, tan
petita que amb prou feines sap que és llum, però sí que sap que
el que no vol ser és foscor, i amb més fe que força comença a
fer-se forta, comença a créixer. Una petita llum que comença a
créixer i a encendre altres petites llums, la primera, la de la seva
mare i després la de la seva filla.
Les Mares són conscients de la foscor que les envolta, però també són conscients que la llum és sostinguda per l’amor de Déu,
i abandonant-se en les seves mans, aquella petita llum es converteix en un far. Un far imparable, un far que il·lumina les seves
vides i les de les nenes que troben calor, bondat, tendresa i amor
en unes dones que fan de mares i mestres.
Quanta valentia, quanta enteresa, quanta confiança posada en
Déu. Elles soles haguessin pogut convertir-se en far? Impossible.
Tres dones, l’àvia Magdalena, Teresa Toda i Teresa Guasch són
clars exponents de la grandesa de Déu.
Déu només ens demana una cosa, que ens fiem d’Ell, un cop fet
això, una vegada que t’oblides de tu mateix i t’abandones a les
mans de Déu, tot és possible, i llavors aquesta petita llum que ni
tan sols sap que és llum, però que es nega a ser foscor, ho omple
tot i es converteix en referència d’un Amor amb majúscules que
tot ho pot.
Des del sud d’Espanya, en un petit poble a la vora de l’Atlàntic, a
Lepe, en un dels seus barris més humils, les Mares Teresa Toda i
Teresa Guasch són llum, una llum encegadora reflex de Déu i de
la seva Mare. I la Fraternitat Anawin formada per quinze persones: tres germanes i dotze laics, volem ser llum. Llum alimentada
per la llum de les Mares, llum mantinguda per l’Amor de Déu.
La formació, la pregària i el compromís són el ble de la nostra
Fraternitat, l’anorreament i la infància espiritual, o almenys l’intent
d’arribar-hi, la tulipa que protegeix la llum de la nostra Fraternitat.
Rocío Valero Alcaide, de la Fraternitat Anawin Lepe (Huelva).

2. Som la família Betancur Torres, Promotors Vocacionals de

Bellota Norte fa aproximadament cinc anys. Jo, Marta Torres,

vaig començar amb la meva filla Constança just per a la trobada nacional de Promotors a Rancagua l’any 2010. La meva
filla i jo vam començar soles aquest rumb del Senyor. Guillem,
el meu marit no hi participava, però a mesura que va passar
el temps, va començar a apropar-se més a la missió d’un Promotor Vocacional i avui dia, Guillem està molt integrat al nostre grup de Promotors Vocacionals. Li ha encantat i per això li
dono les gràcies a les Mares Teresa Toda i la seva filla Teresa
Guasch i a les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep
per apropar-lo més a això.
Així mateix, tots dos passem per la mala ratxa de no haver
pogut treballar els mesos que va durar la quarantena a Vinya
de la Mar (V Regió del país). Un dia em vaig encomanar a les
Mares venerables i aquest mateix dia em van trucar per poder
treballar. Per a mi va ser un moment d’alegria i d’agraïment a
elles ja que no havia treballat durant molts mesos. Per això
també en aquest testimoni li dono les gràcies a les Mares per
ajudar-me sempre. Gràcies.
Marta Torres Belloto Norte, Regió de Valparaíso (Xile).

3. Des dels meus primers anys de vida religiosa, m’he encoma-

nat amb molta confiança a la protecció de la Mare Teresa Toda,
i de manera molt especial, durant el segon any de Noviciat quan
vaig emmalaltir. De l’examen realitzat a l’Hospital de Sant Pau,
el diagnòstic va ser: Tuberculosi pulmonar, incurable en aquells
dies. No podia continuar al Noviciat i vaig sentir molta pena, però
amb gran fe i confiança, vaig començar una novena a la nostra
Mare Teresa Toda. Era el mes de maig de 1950. Al cap de diversos dies, em van repetir la prova. El que s’havia detectat en la
primera prova, havia desaparegut. Vaig poder realitzar el que era
tota la meva il·lusió, seguir en la Congregació de Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, fins avui dia. La gràcia concedida
per intercessió de la Mare Teresa Toda va fer possible la meva
consagració religiosa a l’Institut com era el meu desig.
Per totes les gràcies que per intercessió de la Venerable Mare
Teresa Toda he rebut, vull manifestar el meu agraïment i demano
al Senyor que, molt aviat puguem veure-la als altars.
Gna. Guadalupe Álvarez García, Reus, (Tarragona).

