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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 intercessió de les Mares 

Teresa Toda i Teresa Guasch
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MARE I FILLA

VENERABLES

Mare Teresa Toda i Juncosa
Madre Teresa Guasch i Toda

Que us busquin per
la vostra caritat.



RELACIÓ DELS CONSULTORS TEÒLEGS
SOBRE LES VIRTUTS HEROIQUES DE TERESA TODA 

L’Esperança: En mans de la Providència

Segons les declaracions de moltes persones, la virtut en què 
Teresa Toda va ser més provada, va ser la de l’esperança. S’hi 
va manifestar de manera heroica, especialment per la seva gran 
confiança en Déu i pel seu abandonament filial en la providència.
En començar la seva experiència matrimonial que va ser, huma-
nament parlant, un fracàs total, va saber confiar en Déu de ma-
nera veritablement heroica: maltractada, humiliada, arraconada, 
de manera que ni tan sols podia anar a l’església, denunciada, 
conduïda davant un tribunal, empresonada, va saber mantenir-se 
ferma i serena sabent que havia confiat al Senyor la seva causa. 
Per obtenir ajuda, com a bona cristiana, va recórrer a l’autoritat 
eclesiàstica, l’única que considerava competent en la matèria. 
Quan va tenir la inspiració de fundar un Institut religiós, repetida-
ment va voler apartar aquest pensament, però es va confiar al ju-
dici dels seus directors espirituals (el bisbe Caixal i el P. Verdura), 
els quals van afirmar que aquella era una inspiració divina, i com a 
tal devia ser secundada. Per això va saber esperar amb paciència 
heroica els temps de Déu. Les dificultats a la vida de Teresa Toda 
no només no van esfondrar la seva esperança, sinó que la van fer 
més forta. Ella va entregar la vida a Déu i tot ho esperava d’Ell.

Amb la gran esperança que l’animava, encoratjava i sostenia totes 
aquelles joves marcades pel dolor i la desconfiança al proïsme. 
Teresa Guasch deia sovint que la seva mare considerava el seu 
Institut com una veritable obra de la Divina Providència, perquè 
Déu no havia abandonat els seus a la prova. Déu misericordiós 
ha baixat fins i tot a les dones maltractades i les joves òrfenes 
perquè poguessin ser un signe de la seva bondat. Per a totes, la 
Providència immensa de Déu era el seu auxili en els moments de 
necessitat.

Les religioses que l’havien conegut van afirmar unànimes que Te-
resa Toda tenia molta confiança en la Providència divina, per la 
seva vida de fe i de pregària. I aquesta confiança la va mantenir 
als anys de malaltia i en el moment de la seva mort. Tot i les grans 
tribulacions, va esperar contra tota esperança i amb aquesta es-
perança heroica, Teresa Toda es va presentar a la Casa del Pare, 
com pacientment ho havia esperat.

per algun dels nostres petits, intensifiquem la pregària. Durant 
el passat any escolar, vam fer una “cadena de pregària” alum-
nes, professors i germanes de la comunitat. El motiu, demanar 
la curació de la nostra alumna Valentina que, des de fa més de 
tres anys, pateix una malaltia greu. Durant el procés del darrer 
i llarg tractament, l’encomanem de manera especial, amb gran 
fe, a les nostres Venerables Teresa Toda i Teresa Guasch, de-
manant-ne la sanació. Es van unir a la nostra pregària els seus 
pares i moltes Germanes de la Congregació. En aquest moment 
podem dir que es troba bé, gràcies a Déu. Totes les proves que 
li van fent estan donant bons resultats. Des del setembre que es 
va incorporar novament al col·legi, està seguint el curs de primer 
de l’ESO, gairebé amb total normalitat i gaudint de la vida amb 
els seus companys. Donem gràcies a Déu i a les Mares Teresa 
Tota i Teresa Guasch que sempre ens escolten. Seguim pregant 
convençuts de veure complerta, en plenitud, aquesta gràcia tan 
gran que demanem: la salut de Valentina.

“Som família per amor!” cantem amb tota l’ànima, des dels més 
petits fins als més grans. I això volem continuar sent: una gran fa-
mília, unida pel carisma de les Carmelites Tereses de Sant Josep.
Comunitat educativa del Col·legi Jesús Salvador de Sabadell.

3. Em dic Susana i pertanyo a l’escola que les Gnes. Carmelites 
Tereses de San José van fundar ja fa 60 anys a Santurtzi. Con-
tinuar l’obra iniciada per les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch 
acollint i donant una educació religiosa i de qualitat als nens i ne-
nes del poble s’ha mantingut al llarg de tots aquests anys malgrat 
les dificultats. Els anys 2020 i 2021 han estat especialment com-
plexos per, entre altres problemes, la pandèmia de la COVID19 
que encara estem patint. Davant de tanta dificultat, la Comunitat 
Educativa del col·legi San José ens encomanem a les nostres 
Mares Teresa Toda i Teresa Guasch, que ens han protegit de la 
COVID19 i ens han ajudat a superar alguns reptes d’aquests in-
certs temps. Donem les gràcies per la seva ajuda, per sentir que 
ens cuiden, acompanyen i protegeixen.
Susana Jiménez, directora del col·legi Sant Josep de Santurtzi. 

1. Vull ser agraïda a les Mares Fundadores Teresa Toda i Tere-
sa Guasch i expressar el meu reconeixement a la seva valuosa 
intercessió, reconeixent allò que el nostre Déu, a través d’elles 
ha fet, atorgant-me aquest favor. Vaig passar uns dies amb una 
febre de 38º i un dolor fort i cremor d’estómac que em pujava fins 
a la gola. Es va ajuntar la vacuna amb unes injeccions que vaig 
rebre durant deu dies i em van causar aquest problema. No em 
deixava respirar i el dolor repercutia a l’esquena. No podia pren-
dre aliment sòlid i només admetia líquids per no deshidratar-me. 
No podia assossegar-me, tenia vòmits, calfreds, m’aixecava, em 
ficava al llit, caminava, prenia medicació i no cedia.

El tercer dia vaig optar per agafar una estampa de les Mares 
i posar-la sobre el pit alhora que elevava una súplica. No van 
passar 15 minuts que el dolor va cedir i des d’aquell moment 
vaig començar a notar millorança; l’endemà em vaig aixecar una 
mica marejada, però amb dolor suportable. Agraïda a les nostres 
Mares, aconsello a tots els que necessiten la seva ajuda, hi acu-
deixin amb fe.

Gràcies, perquè a través de la pregària, els favors esdevenen 
esperança. És bo recordar i donar gràcies per totes les coses 
bones i benediccions que rebem, és una manera d’expressar el 
nostre agraïment. Sempre que hi acudeixo, soc escoltada. Con-
tinuo pregant amb fe.

Gna. Mª del Carmen Gil, Veguellina de Órbigo ((Lleó).

2. Al nostre col·legi Jesús Salvador de Sabadell, des de fa molt, 
podríem dir, des de sempre, tenim en gran estima i veneració 
les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch. En fer-hi referència, so-
vint se sent dir “les nostres Fundadores”. I és que, a més de ser 
les Fundadores de la Congregació, tenim l’honor que el nostre 
col·legi va ser fundat i inaugurat per la Mare Teresa Guasch el 
1902. Sí. La devoció i afecte ve de lluny. A més d’anar coneixent 
la seva vida i obra, de manera especial al voltant del 22 de fe-
brer, sempre que hi ha alguna necessitat, preguem al Senyor per 
intercessió de les nostres Venerables. Són molts els favors que 
hem aconseguit invocant-les amb fe. Quan es tracta de demanar 
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