Ks. pra³at Aleksander Wony (1910-1983)  droga na o³tarze
Wspomnienia Stefana Stuligrosza o ks. Aleksandrze Woünym zosta≥y zaczerpniÍte z ksiπøki ìWychowanie dla Bogaî
wydanej w roku 1994 przez OficynÍ WspÛ≥czesnπ we Wroc≥awiu (w ostatnich dniach wznowionπ przez poznaÒskie
Wydawnictwo Kontekst). Ta znana postaÊ poznaÒskiej chÛralistyki w niezwykle barwny sposÛb opisuje czas swojej
m≥odoúci, ktÛry by≥ zwiπzany ze årÛdkπ i Ostrowiem Tumskim, a takøe z postaciπ ks. Aleksandra, kap≥ana bÍdπcego
wÛwczas wikarym w katedrze poznaÒskiej i opiekujπcego siÍ m.in. Katolickim Stowarzyszeniem M≥odzieøy na årÛdce.

Stefan Stuligrosz ... o ks. Aleksandrze Woünym
Ks. Aleksander Woüny. Ur. 25.06.1910 w Uzarzewie
pod Poznaniem. Studia filozoficzne w Seminarium
Duchownym w Gnieünie (1928-1933), úwiÍcenia kap≥aÒskie ñ 10.06.1933. Wikary m.in. w parafii archikatedralnej 1935-1938. WiÍzieÒ niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Dachau (1940-1945), wiÍzieÒ
w≥adz komunistycznych (1950). D≥ugoletni proboszcz
w parafii úw. Jana Kantego w Poznaniu (1945-1983).
Inicjator krÍgÛw rodzinnych ruchu åwiat≥o-Øycie,
wspÛlnoty rodzin. Krajowy Duszpasterz Kobiet, Pra≥at, Szambelan Honorowy Jego åwiπtobliwoúci (1965).

Stan faktyczny przygotowaÒ do rozpoczÍcia
procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego
Biskupi, zgromadzeni na 362 zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w Wieliczce, dnia 22 czerwca 2013 r. wyrazili zgodÍ na wystπpienie do Stolicy Apostolskiej z proúbπ o rozpoczÍcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego
(1910-1983) z Archidiecezji PoznaÒskiej.
Dnia 11 lipca br. zosta≥ og≥oszony edykt,
w ktÛrym Ks. Abp. Stanis≥aw Gπdecki
zwrÛci≥ siÍ do wszystkich, posiadajπcych jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomoúci dotyczπce tego kap≥ana, aby zechcieli
przekazaÊ je do Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu do dnia 31 grudnia 2013 r.

W paüdzierniku 2013 r. WatykaÒska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wyda≥a ìnihil
obstatî w sprawie rozpoczÍcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woünego na
szczeblu diecezjalnym. Do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu dotar≥ dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta kongregacji. Decyzja kongregacji, to ostatni etap
na drodze do procesu, na podstawie ktÛrego
biskup diecezjalny moøe podjπÊ dalsze decyzje w oparciu o zgromadzonπ dokumentacjÍ
i opinie.
ks. dr Wojciech Mueller
postulator sprawy

wypatrywa≥ podejrzliwie niew≥aúciwych zachowaÒ. Nie by≥ nad nami uciπøliwym prze≥oøonym. A tym bardziej pilnujπcym nas na
kaødym kroku dozorcπ, czy potÍpiajπcym sÍdziπ. A skoro nie mÛg≥ akceptowaÊ czyjejú
postawy, dezaprobaty nie wyraøa≥ s≥owami
ìúwiÍtego oburzeniaî. Nie zawstydza≥ publicznym upomnieniem lub naganπ. KrÍte úcieøki
m≥odego øycia prostowa≥ dobrym s≥owem.
Øyczliwπ, prawdziwie przyjacielskπ radπ. CzÍsto inteligentnie sformu≥owanym øartem a propos. Zawierajπcym skuteczne pouczenie.
Nie wyrÛønia≥ øadnego z nas. Byliúmy mu
wszyscy na rÛwni drodzy i bliscy. A przecieø
jego serce musia≥o niekiedy nabrzmiewaÊ
silniejszym, najzupe≥niej zrozumia≥ym, bo
szczerze ludzkim uczuciem. Przekazywa≥ je
bez zbytecznych s≥Ûw. Serdecznie wymownym spojrzeniem. Takim w≥aúnie, jak na fotografii na moim biurku. Jeúli na moment spoczÍ≥o na tobie, poczu≥eú siÍ wyrÛøniony.
Ksiπdz Oleú, bo tak poufale nazywaliúmy
go, by≥ jednym z nas. Naszym najmilszym
starszym bratem. Godnym szacunku i zaufania. Dalekim od wymuszania zwierzeÒ. ChoÊ
nieustannie gotowym do serdecznie poufnych
rozmÛw na drÍczπce duszÍ tematy. Czuliúmy
siÍ przy nim bezpieczni. Jego obecnoúÊ by≥a
nam potrzebna. Jeúli mu tylko obowiπzki duszpasterskie pozwala≥y, najchÍtniej przebywa≥
z nami. WÛwczas nasze zajÍcia ñ gry, zabawy, sportowe rozgrywki, prÛby artystycznych
zespo≥Ûw, bo i takie mieliúmy w naszym
úrÛdeckim KSM, nabiera≥y radosnego uroku.
Dziwnej waønoúci. Czuliúmy, øe ten ìnasz
ksiπdzî skory do wybuchÛw m≥odzieÒczej
weso≥oúci, wyraøanej czÍstym naturalnie serdecznym úmiechem, gotÛw jest serce i duszÍ
oddaÊ za swych beztroskich ch≥opakÛw. A my,
jemu bezgranicznie oddani, bez cienia chÍci
przypodobania siÍ m≥odemu wikariuszowi,
usi≥owaliúmy go naúladowaÊ. Przede wszystkim imponowa≥a nam jego niewymuszona,
prawdziwie serdeczna radoúÊ. Doskonale zestrojona z bezgranicznπ øyczliwoúciπ i g≥Íbokim szacunkiem wobec wszystkich spotykanych na poúwiÍconej Bogu drodze kap≥aÒskiego øycia.

PARAFIA

Ksiπdz Aleksander Woüny. Na biurku,
przy ktÛrym pracujÍ, stoi jego fotografia. Pogodny uúmiech na jasnej twarzy... Spoza szkie≥
okularÛw w szerokiej rogowej oprawie patrzπ
na mnie dobrotliwe, lekko przymruøone oczy.
W momentach zmÍczenia, kiedy trudno skupiÊ rozpraszajπce siÍ myúli, bezwiednie szukam oparcia w tym ≥agodnym spojrzeniu. Jakøe wymowne!... Promieniujπce radoúciπ... Ujmujπcπ szlachetnoúciπ serca... Darzπce dobrociπ. Przenikajπce spokojem... Naznaczone g≥Íbokπ wiarπ, pokorπ, prostotπ... Nade wszystko przepe≥nione mi≥oúciπ!...
Dobrze pamiÍtam zawsze pogodnπ twarz
i serdeczny uúmiech KsiÍdza Aleksandra
Woünego. Kiedy go pozna≥em, by≥ m≥odym
wikariuszem poznaÒskiej parafii katedralnej.
Opiekowa≥ siÍ mÍskim ko≥em Katolickiego
Stowarzyszenia M≥odzieøy na årÛdce, do
ktÛrego ñ mieszkajπc w tej dzielnicy Poznania ñ naleøa≥em.
LgnÍliúmy do niego wszyscy... Mieczek
KaftaÒski, Bolek Weinrauder, Franek SkibiÒski, bracia Kurkowiakowie, Janiccy, Sonkowie, Kochanowscy... Szczere ch≥opaki ze
årÛdki, OstrÛwka, ZagÛrza, Chwaliszewa...
Silnie zespoleni szlachetnπ przyjaüniπ mi≥owaliúmy go, wcale nie myúlπc, jak bardzo
go kochamy... Moøe dlatego, øe nie ìgra≥ roliî
opiekuna odpowiedzialnego za nasze wychowanie. W øywio≥owych zrywach m≥odoúci nie
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