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 Aleksander Woźny urodził się 25 czerwca 1910 roku 
w Uzarzewie pod Poznaniem jako ósme dziecko Edmunda 
i Anny z Rogoziów. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
w Uzarzewie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny w Poznaniu, rozpoczynając naukę od 
klasy czwartej. Mieszkał u swojej starszej siostry Zofii, 
która zastępowała mu matkę (zmarła, gdy miał dwanaście 
lat). 
 W maju 1928 roku pomyślnie zdał pisemne i ustne egza-
miny maturalne, otrzymując świadectwo dojrzałości, 
wstąpił  do seminarium duchownego. Pobyt w Semina-
rium w Gnieźnie i w Poznaniu (1928-1933), okazał się 
czasem rzetelnej pracy nad sobą, nad własną osobowością 
i charakterem, które ks. Woźny będzie doskonalił przez 
wszystkie lata swojego kapłańskiego posługiwania.
 10 czerwca 1933 r. Aleksander Woźny otrzymał 
święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej z rąk kardy-
nała prymasa Augusta Hlonda. Swoją pracę duszpasterską 
jako wikariusz, rozpoczął najpierw w poznańskiej parafii 
pw. św. Stanisła wa Kostki. Później pracował w parafii ka-
tedralnej w Poznaniu, a następnie w Borku Wlkp. Młody 
kapłan odznaczał się czystością obyczajów, bezinteresow-
nością, sumiennością i obowiązkowością. W gorliwej pra-
cy duszpasterskiej, zwłaszcza w konfesjonale i na ambonie, 
wykazywał jak bardzo leżała mu na sercu sprawa zbawie-
nia dusz ludzkich. Swoim kapłańskim życiem i formacją 
wewnętrzną mógł służyć jako wzór i przykład dla in-
nych kapłanów. Był doceniany nie tylko przez swoich 
proboszczów, doświadczonych duszpasterzy, lecz także 
przez ludzi świeckich, którym służył swoją pracą. 
 Dnia 12 marca 1940 r. został aresztowany przez 
niemiecką żandarmerię. Doświadczony cierpieniem 
podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Buchenwal-
dzie i Dachau oraz w poznańskim więzieniu w czasach 
stalinowskich, wyszedł z tych prób wewnętrznie uboga-
cony i umocniony. Posiadał ogromne doświadczenie 
duszpasterskie. Przez trzydzieści osiem lat pełnił funkcję 
proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. 
Zorganizował niemal od podstaw życie wspólnotowe, 
dokonując wewnętrznego zjednoczenia wiernych, nadając 
dalszy kierunek rozwoju parafii poprzez tworzenie małych 
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wspólnot o charakterze apostolskim. Wiele inicjatyw 
ks. Woźnego, jego służebna postawa, rozwijane w parafii 
życie eucharystyczne, wprowadzone nabożeń stwa, nadały 
parafii św. Jana Kantego w Poznaniu, szczególny duchowy 
charakter. On sam stał się duchowym ojcem, ciesząc 
się powszechnym szacunkiem, zaufaniem i miłością 
swoich parafian i nie tylko (Rodzina Serca Miłości 
Ukrzyżowanej). Był dobrym pasterzem powierzonej mu 
przez Chrystusa owczarni, którego treścią życia było 
miłowanie Boga nade wszystko. 
 Został mianowany Szambelanem Honorowym Jego 
Świątobliwości. Wśród motywów nadania ks. Woźnemu 
tej godności na pierwszym miejscu było prowadzenie 
duszpasterstwa poprzez konfesjonał, ale także wielkie 
zaangażowanie na rzecz duszpasterstwa kobiet. Był 
członkiem diecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Rodzin, 
przewodniczącym Komisji Synodalnej do spraw Apo-
stolstwa Świeckich. W latach siedemdziesiątych był 
referentem Wydziału Duszpasterskiego, a także 
członkiem Komisji Doktryny Wiary Kurii Metropolitalnej 
w Poznaniu. W latach osiemdziesiątych należał do 
diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Znaczącą rolę odegrał 
w Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Kobiet, 
będąc przez pewien okres Krajowym Duszpasterzem 
Kobiet. Również czasowo pełnił funkcję dziekana 
i wicedziekana jednego z dekanatów poznańskich. 
Prowadził rekolekcje dla kapłanów, rekolekcje zamknięte 
w seminariach duchownych, w instytutach życia 
konsekrowanego oraz w ośrodkach duszpasterskich 
niemal w całej Polsce. 
 Swoje kapłaństwo oparł na jedności życia osobistego 
i pracy duszpasterskiej, przepełnionej postawą duchowego 
dziecięctwa, jako całkowitego poddania się woli Bożej. 
Zapoznanie z myślą ks. Woźnego pozwala także dziś 
odkryć i przeżyć podstawową prawdę o miłości Boga Ojca 
i o człowieku będącym Jego dzieckiem, które niezależnie 
od swojego powołania stawia pytanie o Jego istnienie 
i relacje z Nim. 
 Aktualność jego nauczania uwidacznia się w życiu 
wielu wiernych – „duchowych dzieci”, w całej diecezji, ale 
nie tylko. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania 



Uroczysta introdukcja ks. Aleksandra Woźnego (klęczący) 
jako proboszcza parafii św. Jana Kantego w dniu 24 lutego 1952 r.

bogactwa wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym 
świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. Rodzi to też wiele inicjatyw, jak np. proklamowanie 
i publikowanie jego nauczania, audycje radiowe i telewizyjne, wreszcie kult, widoczny po jego 
śmierci, jako kandydata na ołtarze.
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