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Oració per a la devoció privada

OhOh Déu, Pare de misericòrdia, que confiàreu la terra a 
l’home perquè la treballés i us donés així glòria. Vós 
heu concedit al vostre servent Toni la gràcia d’exercir 
la seva professió amb competència i sent crisà. 
Ajudeu-me també a mi a honrar-vos a través de 
l’acompliment de la tasca professional i feu que el 
meu exemple arrossegui molts a descobrir la dignitat 
i i el sent diví de la feina diària. Digneu-vos glorificar 
el vostre servent Toni i concediu-me, per la seva inter-
cessió, el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es 
pretén prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàsca i que la present pre-
gària no té cap finalitat de culte públic.



Toni Zweifel, nascut el 15 de febrer de 1938 a Verona 
(Itàlia), era fill d'un empresari suís. Va estudiar la carrera 
d'enginyer industrial a l'Escola Politècnica Federal (ETH) 
de Zuric (Suïssa), on va acabar els estudis el 1962. Des-
prés d'una curta acvitat en la indústria privada, va tre-
ballar com a col·laborador cienfic en l'Instut de Ter-
modinàmica de l'ETH i va desenvolupar diverses patents. 
Alguns anys després, el 1972, sensible a la pobresa dels 
països en vies de desenvolupament, va canviar les seves 
ocupacions per crear, juntament amb altres persones, la 
Fundació Limmat, amb seu a Zuric. Sota la seva direcció, 
aquesta instució va promoure, en els següents 17 anys, 
centenars de projectes d'interès públic en més de trenta 
països de quatre connents, centrats sobretot en la pro-
moció de la família i la dona, atenció mèdica i formació 
professional de la joventut.
El 1962 Toni Zweifel va demanar l'admissió a l'Opus 

Dei, una instució de l'Església catòlica -avui prelatura 
personal- que va fundar sant Josepmaria Escrivà per ins-
piració divina per tal de promoure la crida de tots els 
crisans a la santedat en l'exercici dels deures professio-
nals i familiars. Toni va seguir aquesta vocació amb total 
lliurament i fidelitat absoluta fins al final de la seva vida. 
EEl seu treball es va caracteritzar per una gran qualitat 
humana i sobrenatural, a impulsos del desig d'ajudar el 
proïsme amb eficàcia. Tot això unit a un sent cordial de 
l'humor i a un esl de vida ple de senzillesa.
Toni va acceptar, amb lliurament a la voluntat de Déu, 

la malala incurable que el va sorprendre el 1986, quan 
era al cim de la seva acvitat. Va morir de leucèmia a 
Zuric, el 24 de novembre de 1989, amb fama de sante-
dat.

Es demana als qui obnguin gràcies, per la intercessió de 
Toni Zweifel, que les comuniquin a: Prelatura de l'Opus 
Dei, Oficina per a les Causes dels Sants, Restelbergstrasse 
10, CH-8044 Zuric, Suïssa
info.ch@opusdei.org  www.opusdei.cat
Amb llicència eclesiàsca


