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Za osobę i dzieło ks. prałata Aleksandra Woźnego, kandydata na ołtarze z

archidiecezji poznańskiej dziękował Bogu abp Stanisław Gądecki. Metropolita

poznański przewodniczył dziś Mszy św. w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu,

w którym przez 38 lat proboszczem był ks. Woźny.

„Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za osobę i dzieło waszego proboszcza ks. prałata Aleksandra

Woźnego, świątobliwego i gorliwego kapłana, znakomitego kaznodziei, niestrudzonego

spowiednika i rekolekcjonisty oraz prosić o wyniesienie go na ołtarze” – mówił abp Gądecki do

parafian ze wspólnoty św. Jana Kantego.

Przypominając postać ks. Woźnego, metropolita poznański zaznaczył, że przez wszystkie lata był

on niezwykle gorliwym spowiednikiem. „Słuchał spowiedzi na każde wezwanie, oczekiwał

penitentów od wczesnych godzin rannych i w późnych godzinach wieczornych. Dlatego też został

nazwany więźniem konfesjonału” – zauważył arcybiskup dodając, że posługę w konfesjonale ten

charyzmatyczny kapłan postrzegał jako jeden z najważniejszych darów ofiarowanych mu przez

Boga.

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił również uwagę na ogromną otwartość

ks. Woźnego na ducha soborowych przemian. „Sprawiła ona, że właśnie w jego parafii stawiały

pierwsze kroki nowo powstające ruchy i wspólnoty: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch

Światło-Życie i Droga Neokatechumenalna” – podkreślił kaznodzieja.

Uroczysta Msza św., jak z kolei wyjaśnił obecny proboszcz poznańskiej parafii pw. św. Jana

Kantego ks. kanonik Andrzej Marciniak, rozpoczęła w tej wspólnocie obchody jubileuszowe,

podczas których modlić się ona będzie również za zmarłych parafian i kapłanów, którzy tu

pracowali.

„W naszej parafii w tym roku przypadają bowiem trzy jubileusze: 75 lat temu została ona powołana

do istnienia dekretem kard. Augusta Hlonda z 1 października 1938 r., a 25 lat temu, 23

października 1988 r., abp Jerzy Stroba konsekrował obecną świątynię parafialną. W tym roku mija

również 30 lat od śmierci świątobliwego proboszcza ks. prałata Aleksandra Woźnego, który

pracował tu po wojnie przez 38 lat budząc tu życie duchowe” – wymieniał ks. Marciniak zachęcając

wiernych, aby nie poprzestawali jedynie na wspominaniu tych wydarzeń, ale, ale nauczyli się

dostrzegać w nich Boże działanie w swoim życiu.

Ks. Aleksander Woźny (1910–1983) pochodził z Uzarzewa k. Poznania. Po ukończeniu seminarium

duchownego w Gnieźnie i w Poznaniu, 10 czerwca 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jako

wikariusz pracował w poznańskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki oraz w parafii katedralnej, a w

latach 1938–1940 w Borku Wlkp. Po II wojnie światowej, którą spędził jako więzień obozów

koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau, został proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w

Poznaniu.

W 1946 r. ofiarował on parafię Miłosierdziu Bożemu, będąc jednym z pierwszych propagatorów

Abp Gądecki: dziękujemy za kandydata na ołtarze ks. Aleksandra Woźn... http://ekai.pl/diecezje/poznanska/x71511/abp-gadecki-dziekujemy-za-k...

1 z 2 2014-01-01 21:54



kultu Miłosierdzia Bożego w archidiecezji poznańskiej.

W 1950 r. na dziewięć miesięcy został uwięziony przez komunistów za przytoczenie listu

pasterskiego biskupów, na którego upublicznienie nie zgodziły się ówczesne władze.

Zaraz po wojnie ks. Woźny wystarał się o uzyskanie starego, niemieckiego budynku

restauracyjnego, aby przeznaczyć go na tymczasową świątynię. Jednocześnie podejmował próby

uzyskania zgody władz komunistycznych na wybudowanie nowego kościoła, które przyniosły

pozytywny efekt dopiero w 1973 r. Obecny kościół parafialny pw. św. Jana Kantego powstał

dopiero w latach 1983-1988.

Ks. Aleksander Woźny był również krajowym duszpasterzem kobiet, cenionym spowiednikiem,

rekolekcjonistą i kaznodzieją, nauczał bowiem tak, jak sam żył, a ważne dla życia duchowego treści

potrafił przekazywać prostym i zrozumiałym językiem.

W swoim „Liście do Parafian”, odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych 24 sierpnia 1983 r.,

napisał m.in. „Proszę, abyście brali na serio to, co Wam głosiłem jako naukę Bożą, abyście brali na

serio odpowiedzialność przed Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym, abyście nie nadużywali

Miłosierdzia Bożego”.

22 czerwca br. polscy biskupi, obecni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w

Wieliczce, wydali zgodę na to, aby abp Stanisław Gądecki wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą

o rozpoczęcie, na szczeblu diecezjalnym, procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego kapłana.

W związku z tym metropolita poznański wystosował specjalny edykt skierowany do diecezjan, w

którym zwrócił się do nich z prośbą o to, aby wszyscy ci, „którzy posiadają jakiekolwiek

dokumenty, pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zechcieli przekazać je do Kurii

Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

W związku z 30. rocznicą śmierci kandydata na ołtarze ks. Aleksandra Woźnego i staraniami o

rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, powstała też jemu poświęcona nowa strona internetowa:

www.aleksanderwozny.archpoznan.pl.
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