
Prośba o przekazanie świadectwa nt. świętości życia ks. Aleksandra Woźnego

Z prośbą o nadsyłanie dokumentów, pism i wiadomości dotyczących świętości życia ks.
Aleksandra Woźnego zwrócił się do wiernych Archidiecezji Poznańskiej Arcybiskup Stanisław
Gądecki. Wkrótce ma rozpocząć się proces beatyfikacyjny świątobliwego proboszcza parafii
św. Jana Kantego w Poznaniu.
W specjalnie wydanym z tej okazji edykcie Metropolita Poznański przypomina najważniejsze
fakty z życia i działalności duszpasterskiej ks. Woźnego. „Aktualność duchowości i nauczania
pozostawionego przez ks. Aleksandra Woźnego uwidacznia się w życiu wielu jego «duchowych
dzieci», w diecezji i poza jej granicami. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania
bogactwa wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym
świecie i do coraz bliższej więzi z Nim”. Wierni mogą składać stosowne dokumenty do końca
2013 roku w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2.
 

 
Edykt w sprawie beatyfikacji ks. Aleksandra Woźnego
Archidiecezja Poznańska zamierza rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza
parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.
Ks. Aleksander Woźny urodził się 25 czerwca 1910 roku w Uzarzewie pod Poznaniem. W 1928 roku wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego. Dnia 10 czerwca 1933 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała
prymasa Augusta Hlonda w katedrze poznańskiej.
Swoją pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w poznańskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki. Później pracował
w parafii katedralnej w Poznaniu, a następnie w Borku Wlkp.
Doświadczony cierpieniem podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i Dachau oraz w poznańskim
więzieniu w czasach stalinowskich, wyszedł z tych prób wewnętrznie ubogacony i umocniony.
Po wojnie 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 wspólnot o charakterze apostolskim. Wiele inicjatyw ks. Woźnego, jego
służebna postawa, rozwijane w parafii życie eucharystyczne, nadały parafii pw. 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. Był wspaniałym pasterzem powierzonej mu przez Chrystusa owczarni, którego
treścią życia było miłowanie Boga nade wszystko.
Aktualność duchowości i nauczania pozostawionego przez ks. Aleksandra Woźnego uwidacznia się w życiu wielu jego
„duchowych dzieci”, w diecezji i poza jej granicami. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa wiary,
życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. Rodzi to
wiele inicjatyw, jak np. proklamowanie i publikowanie jego nauczania, wreszcie kult, widoczny po jego śmierci, jako
kandydata na ołtarze.
W czerwcu 2013 roku, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego, zwróciłem się do Konferencji Episkopatu Polski o
opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego, i otrzymałem pozytywną
odpowiedź (362. Zebranie Plenarne KEP, Kraków-Wieliczka 21-23 czerwca 2013 r.).
Zwracam się zatem z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub
wiadomości w przedłożonej sprawie, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 31 grudnia
2013 roku.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
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