
ÀVILA: Anònim.

BURGOS: Família burgalesa. 

ESTADILLA (Huesca): Clara Ariño.

LLEÓ: Germans Llamazares López.

LEPE (Huelva): María Serrano, Ana Ponce,  
Manolo Donoso, José Camacho, Engracia  
Martín, Juana Gómez, Juana Bella Santana.

LLEIDA: Pilar Puy Mauri.

TARRAGONA: Germans. Galofré Mestres.

VEGUELLINA D’ ÓRBIGO (Lleó): Anònim.

COLÒMBIA: Gladys María Bayona, Alexandra 
Montilla, Jessyka Alexandra Uzcategui.

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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GNES. CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP

FU
LL

  I
N

FO
RM

AT
IU

  N
. 8

7 
  -

   
Ca

us
es

 d
e 

Ca
no

ni
tz

ac
ió

.  
   

M
ad

ri
d,

 g
en

er
   

20
23

VENERABLE MARE 
TERESA TODA I JUNCOSA

Mare 
per a les òrfenes

Tota de Crist

125 aniversari de la seva Pasqua. 1898 - 2023

Que la caritat sigui
el vostre distintiu.



RELACIÓ DELS CONSULTORS TEÒLEGS
SOBRE LES VIRTUTS HEROIQUES DE TERESA TODA

Les virtuts cardinals

La prudència
A la vida de Teresa Toda, amb totes les dificultats que va haver 
de superar van ser molt necessàries la discreció, la rectitud, la 
fermesa i la moderació.
Sigueu prudents com a serps i senzills com a coloms (Mt 10,6).

Segons la relació dels consultors teòlegs, Teresa Toda es reve-
la com una persona molt assenyada, equilibrada, prudent. Les 
decisions més importants de la seva vida les va prendre amb el 
consell de persones assenyades i virtuoses, especialment la con-
sagració i la vocació de fundadora. Especialment en l’episodi del 
seu matrimoni, es mostra com una persona de gran discreció que 
prefereix patir sola en la intimitat de casa seva, abans que afavorir 
la publicitat, les xafarderies i l’escàndol. Obra sempre amb recta 
intenció i admet els errors que per ignorància ha comès.
Sabem per la biografia documentada que abans d’obtenir la se-
paració temporal, Teresa Toda va viure un període de dificultat, en 
què tant el seu marit com l’autoritat civil volien forçar-la a tornar a 
casa amb el seu marit. Per la seva pròpia dignitat, i seguint proba-
blement el consell del rector i en defensa de la seva pròpia vida i 
de la vida de la seva filla, maltractada abans de néixer, va rebutjar 
tornar a casa. Aquest rebuig va ser molt dolorós per a ella, i li va 
ocasionar no només danys econòmics sinó també la presó. Però 
aquest serà un període privilegiat per a la Mare Teresa en què 
manifestarà, de manera heroica, una actitud prudent, discreta i 
silenciosa. Després, amb l’ajuda de la mare, en menys d’un mes, 
aconseguí obtenir la separació.

Al govern i a l’administració dels béns com a fundadora i supe-
riora, es mou sempre amb gran equilibri, prudència i capacitat. 
Com a superiora va governar amb prudència, rectitud i integritat, 
preocupada només per la glòria de Déu, comptant sempre amb el 
suport de la seva filla que compartia plenament el projecte de la 
seva mare. Per això la va formar, li va donar l’oportunitat d’adquirir 
la formació necessària aconseguint el títol de mestra, en un mo-
ment històric en què molt rarament s’oferia a les dones l’accés als 
estudis superiors. Va demostrar així cautela, sensatesa i obertura 
mental per proveir el futur de la Congregació. Així mateix, va reco-
manar gran prudència a les germanes a les Constitucions.

i van formar la seva família, i a mi se m’esvaïa el meu anhel més gran: 
ser mare. Però no vaig perdre la meva fe i cada dia demanava al Sen-
yor fortalesa, valor, entrega, amor, esperar sense desmaiar, com feien 
les Mares fundadores. Com tots els anys vaig fer amb tota la meva 
família el pelegrinatge a la Mare de Déu de l’Altagracia a la basílica 
d’Higüey. Vaig sentir un desig intens d’entrar a la capella del Santíssim 
i pregar. Vaig demanar amb fervor ser perseverant com Teresa Toda 
per esperar la voluntat de Déu i, si era possible, el proper any tornar al 
santuari amb el meu fill/a als braços.
Per suggeriment d’una col·lega meva vaig visitar un metge. Em va fer 
diverses proves i em va prescriure medicaments. Tenia les trompes 
obstruïdes. Em van donar una altra medicació per solucionar el proble-
ma i més medicaments. Va arribar el temps del virus i es van endarrerir 
les cites. Poc temps després vaig notar que se m’endarreria el període 
menstrual, però no em vaig voler fer il·lusions. Diversos dies després 
em vaig decidir a fer-me la prova de l’embaràs i quina va ser la meva 
sorpresa: era positiva. Va ser una alegria enorme, vaig donar gràcies 
a Déu pel miracle que va posar al meu ventre. Emocionada li ho vaig 
comunicar al meu marit, que no ho creia de l’alegria. De seguida vaig 
anar a fer-me una revisió mèdica i va ser el més bonic, diví, emocionant 
que vaig veure en fer-me la sonografia el meu trosset de cel, la meva 
vida sencera, el meu anhel, el meu somni fet realitat. Gràcies a allò 
viscut, estudiat a la meva Fraternitat que cada dia refermava la meva fe 
en la vida i obra de les dues Tereses. El part es va avançar, però jo em 
mantenia serena i només deia als meus éssers estimats: “Tranquils, 
Déu me la va donar i no me la traurà”, i així va ser.
Avui dia tinc als meus braços la meva guerrera Abigail Sofhia Soler 
Santana. I soc la dona més afortunada, beneïda i agraïda al meu  Déu 
i a les Venerables Teresa Toda i Teresa Guasch. La meva guerrera 
gaudeix d’una bona salut, el seu creixement és normal, gràcies a Déu i 
a les dues Tereses visc cada moment amb la meva petita guerrera amb 
alegria; no em canso de donar gràcies per tantes benediccions. Aquest 
16 de novembre de l’any 2021 és i serà un dia màgic, meravellós, únic 
a tota la meva família, ja que aquell dia va arribar a la nostra vida la be-
nedicció de la nostra nena Abigail Sophia a completar d’alegria i amor 
en el nostre cercle familiar.

Yomalis Santana, Comendador. Elies Pinya (R. Dominicana).

1. Fa just onze anys. Buscant desesperadament un remei a la meva 
soledat i les meves pors, la divina Providència em fa caminar cap a les 
Germanes Carmelites Tereses de St. Josep que viuen a Lepe. Les ger-
manes Eulàlia, Encarna i Rafaela obren casa seva i m’acullen com una 
òrfena que, a més, ha estat maltractada per un pare que estava perdut. 
Amb elles vaig conèixer les Mares Teresa Toda i Teresa Guasch. He 
après com han dut a terme el viure religiós amb totes les seves im-
plicacions: vida de pietat i comunitat. Les dones, com deia C. Bobin, 
tenen la vida a càrrec seu durant l’absència de Déu: així ho han fet les 
Mares amb mi i amb la meva família. Les admiro per ser dues dones 
visionàries, especialment Teresa Toda, que, amb molt d’amor, esforç i 
renúncia, es van atrevir a creure en el poder transformador del Pare i 
ens han portat a sortir de la por, en companyia amb la Congregació, a 
un sentit de fe molt més alt del que mai no ens hauríem arribat a ima-
ginar. A les Mares i a les Germanes CTSJ dediquem part de la nostra 
vida de fe i els èxits en ella. Aquests èxits han arribat en forma d’un 
marit que va abraçar la fe amb vosaltres, fins al punt d’escollir com a 
padrina de confirmació la germana Rafaela. I en forma de dues filles 
implicades socialment en la defensa de la fe de la mà de les Mares. Tot 
el nostre amor i gratitud no són suficients per la riquesa del que heu 
sembrat a les nostres vides. 

Maria Victòria Galloso Camacho, Lepe (Huelva).

2. Dono gràcies a les Venerables Mares Teresa Toda i Juncosa i Tere-
sa Guasch i Toda per la seva ajuda. Continuo demanant la seva inter-
cessió davant el Senyor, per les necessitats de la meva família i meves. 
Gràcies per la vostra pregària.

Maria Clara Ariño Quintillà, Estadilla (Huesca).

3. Sempre he estat molt fidel a l’Església catòlica, he pertangut a di-
versos grups col·laborant per a la comunitat. Un dia em vaig integrar al 
que va ser la Fraternitat Carmelitana Eliezer de les Germanes Carme-
lites Teresa de Sant Josep, en la qual vaig viure cada dia amb alegria i 
entusiasme la vida de les dues Tereses, Teresa Toda Juncosa i Teresa 
Guasch Toda; d’aquí sorgeix el que és un canvi a la meva vida en sentit 
general, de viure l’anorreament de les Tereses. Em feia tristesa veure 
com totes les meves companyes en casar-se van procrear els seus fills 
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