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00120 Città del Vaticano/00120 Vatican City State

 

 

13th October 2016 

 

Dear Father Laurence, 

 

As you know, I have for many years now felt close to and supportive of the work of the WCCM in bringing 

contemplation back to the heart of the church’s life of prayer and action. I particularly feel the importance of 

introducing the practice of Christian M

 

Thank you for sharing the vision of your proposed international new centre at Bonnevaux. It is a beautiful 

and inspiring place; and the sacred history of the site, with the monastic f

century, makes it for me, as I think for many others, especially attractive and spiritually significant. 

 

I feel you will be able even better to renew our great tradition there for our time, as well as build a centre of 

contemplation that will be welcome to all.

 

Bonnevaux will be in my prayer and I would love to visit 

would urge all to support this brave and inspiring venture.

 

 

Cardinal George Pell 
 

Prefect of the Secretariat for the Economy

 
 

 

 

13 października 2016 

 

Drogi Ojcze, 

 

od wielu lat wspieram pracę WCCM w niesieniu kontemplacji do serca modlitwy i służby Kościoła 

katolickiego, a szczególnie nauczanie 

 

Dziękuję za podzielenie się ze mną planami powstania no
Bonnevaux. Jest to piękne i inspirujące miejsce, a 

mojej opinii, i jak myślę w opinii wielu, wyjątkowego duchowego znaczenia. 

 

Ufam, że w tym miejscu będzie mógł Ojciec 

medytacji chrześcijańskiej dla współczesnego świata

dla każdego przybysza.  

 

Powierzam Bogu projekt centrum i z wielką radością odwiedzę Was

medytować.  

Proszę wszystkich o wsparcie tego odważnego i insp

 

 

Kardynał George Pell 
 

 Prefekt  Sekretariatu ds. Gospodarczych 

 
 

Prefect of the Secretariat for the Economy 

00120 Città del Vaticano/00120 Vatican City State 

As you know, I have for many years now felt close to and supportive of the work of the WCCM in bringing 

contemplation back to the heart of the church’s life of prayer and action. I particularly feel the importance of 

introducing the practice of Christian Meditation to children at the beginning of their life journey of faith. 

Thank you for sharing the vision of your proposed international new centre at Bonnevaux. It is a beautiful 

and inspiring place; and the sacred history of the site, with the monastic foundation there in the twelfth 

century, makes it for me, as I think for many others, especially attractive and spiritually significant. 

I feel you will be able even better to renew our great tradition there for our time, as well as build a centre of 

emplation that will be welcome to all. 

Bonnevaux will be in my prayer and I would love to visit and pray and meditate with you there one day. I 

would urge all to support this brave and inspiring venture. 

for the Economy 

*** 

m pracę WCCM w niesieniu kontemplacji do serca modlitwy i służby Kościoła 

, a szczególnie nauczanie dzieci medytacji chrześcijańskiej na początku ich życiowej drogi wiary. 

się ze mną planami powstania nowego centrum międzynarodowego WCCM w 
to piękne i inspirujące miejsce, a jego przeszłość jako klasztor z XII wieku, nadają mu w 

mojej opinii, i jak myślę w opinii wielu, wyjątkowego duchowego znaczenia.  

będzie mógł Ojciec jeszcze skuteczniej przywracać  znaczenie wielkiej tradycji 

dla współczesnego świata, a przyszłe centrum stanie się miejscem kontemplacji 

i z wielką radością odwiedzę Was w Bonnevaux , by wspólnie 

o wsparcie tego odważnego i inspirującego zamierzenia.  

Prefekt  Sekretariatu ds. Gospodarczych  Stolicy Apostolskiej 

As you know, I have for many years now felt close to and supportive of the work of the WCCM in bringing 

contemplation back to the heart of the church’s life of prayer and action. I particularly feel the importance of 

editation to children at the beginning of their life journey of faith.  

Thank you for sharing the vision of your proposed international new centre at Bonnevaux. It is a beautiful 

oundation there in the twelfth 

century, makes it for me, as I think for many others, especially attractive and spiritually significant.  

I feel you will be able even better to renew our great tradition there for our time, as well as build a centre of 

one day. I 

m pracę WCCM w niesieniu kontemplacji do serca modlitwy i służby Kościoła 

dzieci medytacji chrześcijańskiej na początku ich życiowej drogi wiary.  

go centrum międzynarodowego WCCM w 
z XII wieku, nadają mu w 

wielkiej tradycji 

, a przyszłe centrum stanie się miejscem kontemplacji 

 się modlić i 


