
Rozpocznie się proces beatyfikacyjny ks. Woźnego

Biskupi zebrani na 362. zebraniu plenarnym w Wieliczce wyrazili 22 czerwca 2013 r. zgodę na
wystąpienie do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks.
Aleksandra Woźnego (1910-1983) z Archidiecezji Poznańskiej. Ksiądz Aleksander Woźny przez
kilkadziesiąt lat był proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, niezapomnianym
spowiednikiem i kaznodzieją. Teraz Arcybiskup Stanisław Gądecki wystosuje do Stolicy
Apostolskiej prośbę o zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego świątobliwego kapłana.
Kiedy Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wyda w tej sprawie „nihil obstat”, rozpocznie się
proces na szczeblu diecezjalnym.
 
PRZECZYTAJ więcej na stronach KAI   ... także nt. dziękczynienia w parafii pw. św. Jana
Kantego w Poznaniu
 

Ksiądz Aleksander Woźny
 
Urodził się 25 czerwca 1910 roku w Uzarzewie pod Poznaniem. W 1928 roku, po ukończeniu Gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu, zgłosił się do seminarium duchownego. W latach 1928−1930, w Gnieźnie i w Poznaniu,
przygotowywał się do kapłaństwa pod kierunkiem wybitnych profesorów i wychowawców, dziś błogosławionych albo
kandydatów do chwały ołtarzy: biskupa Michała Kozala, ks. Aleksandra Żychlińskiego i ks. Kazimierza Rolewskiego.
Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1933 roku. Jako wikariusz pracował w Poznaniu, w parafii pw. św.
Stanisława Kostki oraz w parafii katedralnej, a od 1938 roku do aresztowania przez niemiecką żandarmerię w 1940
roku w Borku k. Gostynia. Ponad pięć lat był więziony w obozach koncentracyjnych, najpierw w Buchenwaldzie, a
następnie w Dachau.
 
Po powrocie do kraju 20 sierpnia 1945 roku został administratorem parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.
Organizację życia parafialnego rozpoczął od starań o poniemiecki, drewniany budynek restauracyjny, który miał służyć
nowej parafii jako tymczasowa świątynia. W pierwszy piątek miesiąca, 5 stycznia 1946 roku, parafianie − z inicjatywy
ks. Woźnego − złożyli przed ołtarzem publiczne przyrzeczenie, że jeśli otrzymają budynek, to w utworzonym z niego
kościele umieszczą obraz Miłosierdzia Bożego. Tak też się stało: parafia została ofiarowana Miłosierdziu Bożemu, a w
głównym ołtarzu umieszczono obraz Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Woźny był jednym z pierwszych propagatorów kultu
Bożego Miłosierdzia na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
 
Księdza Woźnego nie ominęły też prześladowania okresu stalinowskiego. 13 lutego 1950 roku został aresztowany.
Powodem był list pasterski, na którego odczytanie nie zgodziły się ówczesne władze. On – nie zważając na zakaz –
opowiedział treść listu z ambony. W więzieniu przebywał do 1 grudnia.
 
Duszpasterska działalność ks. Woźnego nie ograniczała się tylko do kościoła i parafii. Znaczącą rolę odegrał jako
krajowy duszpasterz kobiet. W ramach posługi duszpasterskiej poza parafią prowadził rekolekcje zamknięte dla
kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych. Nie zaniedbywał też troski o głoszenie Słowa Bożego w swojej parafii. W każdą
trzecią niedzielę miesiąca głosił nauki o życiu wewnętrznym, a od 1967 roku corocznie prowadził rekolekcje
wielkopostne, skierowane głównie do jego stałych penitentów, ale i do ogółu parafian. Nigdy nie zaniedbywał
niedzielnych i świątecznych kazań. Mimo licznych obowiązków przez wszystkie lata swojego kapłaństwa był niezwykle
gorliwym spowiednikiem. Posługę w konfesjonale postrzegał jako jeden z najważniejszych darów zadanych mu przez
Pana Boga. Zmarł 21 sierpnia 1983 roku. 

Zamknij okno
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