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MODLITWA DO UŻYTKU PRYWATNEGO
O Boże, Ojcze Miłości, który powierzasz człowiekowi ziemię, aby ją
uprawiał i w ten sposób uwielbiał Ciebie: Ty udzieliłeś Twojemu słu-
dze Toniemu łaski wykonywania pracy na wysokim poziomie zawo-
dowym oraz nadawania jej ducha chrze ścijańskiej miłości . Proszę,
pomóż również mi wykonywać pracę tak, aby służyła Twojej Chwal e
i spraw, aby mój przyk ład prowadził wielu ludzi do odkrycia godności
i Bożego sensu ich codziennych działań . Racz uczcićTwojego sł ugę Tonie-
go i wysłuchać za jego wstawiennictwem mojej prośby . .. Amen .

Ojcze nasz, Zdrowaś ~o, Chwała Ojcu.

Zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII, oświadcza się , że powyższa modlitwa w

żadnym wypadku nie zamierza uprzedzaćwerdyktu Kościoła i nie jest przeznaczona
do użytku publicznego .



?oni Zwelfel (czytaj : Cwajfel) urodził się 15 lutego 1938 roku w Weronie, jako syn szwajcarskiego przedsi ębiorcy . Studio-

wał budowę maszyn na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH), gdzie w 1962 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera.
Po krótkim okresie pracy w przemyśle został pracownikiem naukowym Instytutu Termodynamiki na ETH, gdzie między

innymi opracowywa ł rozwiązania objęte ochroną patentową. W roku 1972 jego wrażliwość na potrzeby biednych i za-
niedbanych skłoni ła go do całkiem odmiennej działalnoś ci : razem z innymi osobami zał ożył w Zurychu fundację Limmat

(Limmat-Stiftung) i przyjął odpowiedzialność za jej prowadzenie . W ciągu 17 lat fundacja pod jego kierownictwem pro-
wadziła setki projektów pożytku publicznego w ponad 30 krajach, na 4 kontynentach . Działanie fundacji nastawione były
głównie na promocję kobiet i wspieranie rodziny, s łużby zdrowia oraz kszta ł cenia zawodowego młodzieży z regionów
sł abo rozwini ę tych .

W roku 1962 Toni poprosił o przyjęcie do Opus Dei, instytucji Ko ścioła Katolickiego, dzisiaj Pra łatury Personalnej, którą
na wezwanie Boga założył świ ę ty Josemańa Escriva w celu konkretnej realizacji i propagowania powo łania wszystkich
Chrześcijan do świętości w życiu rodzinnym i zawodowym . Toni podążył za tym powołaniem z całym zaangażowaniem
i pozostał mu wiemy aż do końca. Jego pracę cechował profesjonalizm i duch chrze ścijań ski, była przepojona chęcią sku -
tecznej sł użby bliźnim. To nastawienie łączyło si ę z radosnym ciep łem i skromnym stylem bycia .
W 1986 roku, z oddaniem Woli Bożej na miarę świętych, Toni przyjął nieuleczalną chorobę , która ugodzi ła go w zenicie
jego si ł twórczych . Zmarł w Zurychu, w dniu 24 listopada 1989 roku, w opinii świętości.

Osoby, które otrzymają łaski dzi ęki wstawiennictwu Toniego Zweifel 'a proszone s ą o powiadomienie o tym Biura ds . Kanonizacji Pra łatury
Opus Dei, ul . Górno ś ląska 43, 00-432 Warszawa, e-mail : info@opusdei .pl , www.opusdei .p l
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