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„Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego

(1910-1983)” to tytuł najnowszej książki o ks. Aleksandrze Woźnym, proboszczu

poznańskiej parafii pw. św. Jana Kantego. W archidiecezji poznańskiej toczy się

postępowanie przygotowujące do procesu beatyfikacyjnego poznańskiego kapłana i

spowiednika.

Tytuł książki został zaczerpnięty z jednego z kazań ks. Woźnego. – Pomysł na jej powstanie zrodził

się w związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą urodzin ks. Woźnego – mówi Anita

Magowska, redaktor wydania. Składają się na nią wspomnienia kapłanów i świeckich, fragmenty

tekstów pisanych przez ks. Woźnego oraz liczne fotografie. Książka opatrzona jest wstępem abp.

Stanisława Gądeckiego.

Jak przyznaje Anita Magowska, wiele materiałów na temat poznańskiego proboszcza ocalało dzięki

parafiankom ks. Woźnego, które były jego „córkami duchowymi”. – Do dzisiaj żywe jest

przekonanie starszych parafian, którzy pamiętają jeszcze ks. Aleksandra, że był to święty kapłan –

zauważa ks. kan. Andrzej Marciniak, obecny proboszcz parafii św. Jana Kantego. Ks. Woźny swoim

życiem ukazywał, jak można żyć Ewangelią i w jaki sposób przekładać ją na codzienność.

– To książka dla kapłanów, bo może dawać im motywację do kapłańskiej posługi, ale i dla

mieszkańców stolicy Wielkopolski, bowiem ks. Woźny wywierał moralny wpływ na kształt

Poznania – przekonuje Magowska.

Nie tylko przez parafian nazywany był „więźniem konfesjonału”. Wśród jego penitentów były osoby

pochodzące nawet spoza Wielkopolski. Dzięki jego staraniom przy kościele św. Jana Kantego

powstało „pogotowie miłości”, swoista forma pomocy hospicyjnej wśród ciężko chorych parafian.

Książkę wydało Wydawnictwo Kontekst.

W związku z obchodami setnej rocznicy urodzin ks. Woźnego 26 czerwca w kościele św. Jana

Kantego zostanie otwarta też wystawa poświęcona jego życiu. Na kilku planszach zaprezentowane

zostaną fotografie, fragmenty listów, kazań i jego myśli.

Ks. Aleksander Woźny urodził się w 1910 r. Był więźniem obozów koncentracyjnych, po wojnie

prześladowany za gorliwość duszpasterską przez Urząd Bezpieczeństwa. W latach 1945-1983 był

proboszczem poznańskiej parafii pw. św. Jana Kantego. Zmarł w 1983 r.
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