
ÀVILA: Anònim.

BARCELONA: Rosa Maria Blasco

Paloma Martin Manzano.

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

Maria Oria, Arcadio Minguiano, dos anònims.

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

REUS: (Tarragona), Emilia Ramos.

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

Que la caritat sigui
el vostre distintiu.



RELACIÓ DELS CONSULTORS TEÒLEGS
SOBRE LES VIRTUTS HEROIQUES DE TERESA TODA 

La caritat

Res no es pot explicar a la vida de Teresa Toda, si no és des de 
la perspectiva de la caritat. Una caritat que es manifesta en el zel 
ardent per la glòria de Déu i la salvació dels homes.

L’amor a Déu i l’amor al proïsme caminen junts a l’experiència 
de Teresa Toda. Una dona, tota per a Déu, i alhora, tota per a les 
seves òrfenes. Per amor al proïsme va fundar l’Institut per acollir 
i educar les nenes òrfenes, volent ser per a elles, “pare i mare”. 
La raó d’aquesta opció preferencial envers les nenes òrfenes la 
podem trobar en la pròpia experiència de la vida de Teresa Toda, 
tant en el seu matrimoni com en l’experiència de la seva filla, que 
va créixer sense cap referència a la figura paterna.

La seva preocupació era ocupar-se de les nenes òrfenes i aban-
donades, sense formació moral i material, i capacitar-les per po-
der, més tard, afrontar la seva vida amb dignitat, serenitat i valor. 
L’experiència personal dels grans patiments la va portar a voler 
salvar dels patiments tantes nenes i mares maltractades, traïdes 
i abandonades.

Per aconseguir el seu propòsit, va vendre totes les propietats que 
tenia a Riudecanyes per fer front a les despeses que exigia la 
fundació i la gestió de l’Institut.

Estimava les germanes i les nenes, indistintament, com una mare. 
Malgrat que la comunitat era pobra, Teresa Toda acollia tots els 
indigents que trucaven a la seva porta i els donava el que podia. 
Les nenes que cuidava l’anomenaven “mareta bona”. Per aten-
dre l’educació de les acollides no estalviava sacrificis: sol·licitava 
l’ajuda de benefactors, feia subscripcions privades, demanava a 
l’autoritat eclesiàstica llicència per demanar almoina pel carrer.

La grandesa d’ànima de Teresa Toda i la seva heroïcitat en la 
pràctica de la caritat evangèlica es revela, especialment, en la 
seva actitud de perdó i oblit de les ofenses, tant pel que fa al que 
va haver de suportar per part del seu marit, Antoni Guasch, que 
la va maltractar i va ofendre greument amb paraules i obres, com 
més tard, havent de suportar l’oposició i la maledicència de part 
d’algunes persones que es van oposar a la seva fundació.

tan sols 3 dies, el nadó havia aconseguit el pes adequat. No tinc  
cap dubte que les oracions elevades a les Mares van donar els 
seus fruits i van permetre que el nadó assolís en tan pocs dies el 
pes adequat per néixer. Segueixo en oració per agrair a les Mares 
la seva companyia i protecció per a la meva filla i el seu nadó, i 
que aviat pogués arribar als nostres braços.

Sandra Banto, Santiago de Xile. 

4. Al mes d’agost de l’any 2018, comencen a diagnosticar-me 
quists aracnoïdals, caracteritzats per uns braços que pressionen 
la medul·la espinal, fent que s’afecti la columna i alhora les ca-
mes perdin sensibilitat i força. M’intervenen per primera vegada 
el 2019, i m’extreuen quatre quists que afortunadament són be-
nignes; abans de la cirurgia m’adverteixen que en un 80% po-
dria quedar paraplègica. Demano a Déu que il·lumini els metges. 
També invoco les mares Teresa Toda i Teresa Guasch, que tam-
bé van tenir dificultats familiars i van realitzar la seva missió amb 
els nens orfes. Això em va animar per demanar-los que quan em 
recuperés i estigués en condicions, faria una feina social o obres 
de caritat. Després de la primera intervenció, la meva recuperació 
va ser molt ràpida i amb les teràpies físiques vaig aconseguir 
caminar gairebé amb normalitat en poc temps. Vaig patir altres 
cirurgies, i la meva recuperació va coincidir amb la Setmana San-
ta, forçada per la pandèmia a seguir la litúrgia per televisió. Vaig 
resar per la meva recuperació i per aconseguir fer la feina pasto-
ral o obra de misericòrdia, i alhora superar les dificultats familiars. 
Després de cada cirurgia, sempre agraïa a Déu la seva bondat i 
l’ajuda i la intercessió de les Tereses, i segueixo agraint-ho cada 
dia. He patit la incertesa que m’infectés amb el Covid, ja que vaig 
haver d’operar-me en aquella època. Tot va ser molt difícil i com-
plicat, però es va poder fer malgrat les dificultats. El meu estat de 
salut ha millorat, he tornat a participar a les eucaristies. 

Em sento carregada de l’amor de Déu i enfortida per la protecció 
de les dues Tereses. “Per a Déu no hi ha res impossible”. “Qui té 
Déu no li falta res”.

Nora Patricia Garcia Giraldo  
Fraternitat Israel Medellín. (Colòmbia). 

1. Moltes vegades he experimentat l’ajuda de Déu per mediació 
de les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch, en moments de di-
ficultat o de gran necessitat. Elles em sortien a trobar  sense jo 
buscar-les. Continuo invocant-les en les meves necessitats.

El meu agraïment al Senyor i a elles que intercedeixen per mi.
Ana Ponce. Lepe.

2. Pregar a les Mares Fundadores, comunicant-me amb elles i 
demanar alguna ajuda o favor, ho faig posant la meva confiança 
en la seva intercessió per rebre allò que els confio: quan perdo un 
objecte, tinc alguna dificultat, intercedeixo per algú que necessita 
ajuda…etc. Sempre he trobat ajuda a les meves peticions. Tots 
comptem amb la intercessió d’algú per resoldre una situació o tal 
per trobar una solució a un problema donat.

Un agraïment, “acció de gràcies i gratitud”, es converteix en tes-
timoni de totes les gràcies rebudes i en suport perquè els altres 
continuïn confiant en la intercessió.

No he recorregut mai a les nostres Mares sense que hagin deixat 
de socórrer-me; per això, animo a qui llegeixi això, que no us obli-
deu o deixi d’implorar a les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch. 
Tard o d’hora serà socorregut, però fem-ho amb fe.

Gna. M. Carmen Gil. Veguellina d’Òrbigo (Lleó).

3. El meu nom és Sandra, sóc de Xile i volia donar les gràcies 
a les Venerables Mares Teresa Toda i Teresa Guasch, el diven-
dres 3 de Juny, rebem la mala notícia que la criatura que espera 
la meva filla no tenia el pes adequat i haurien d’hospitalitzar-la 
per treure-la abans i deixar-la en incubadora, vaig recórrer, per 
consell de la meva filla gran, a demanar-li a les Mares que inter-
cedissin per la salut del nadó i que aconseguís el pes adequat 
perquè no fos necessari treure-la abans i tot allò que implicava 
aquesta alternativa.

El dia 6 de juny, en anar a control i realitzar-li una nova ecografia, 
el doctor es va emportar una gran sorpresa en adonar-se que en 

GRÀCIES I TESTIMONIS


