
Abp Gądecki: święci są wierni Bogu aż do wieczności
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Abp Stanisław Gądecki w otoczeniu kapłanów, osób życia konsekrowanego i

wiernych świeckich modlił się w katedrze poznańskiej o nowych świętych i

błogosławionych związanych z ziemią wielkopolską. Metropolita poznański

przypomniał słowa ks. Aleksandra Woźnego, kandydata na ołtarze, który w kleryckim

pamiętniku zapisał: „Jezu Chryste! Ślubuję Ci miłość do końca życia. Chcę Ci być

wiernym aż do wieczności”. Wśród świadków wiary wymieniono m.in. kard. Augusta

Hlonda, Prymasa Polski.

Wierni archidiecezji poznańskiej od jedenastu lat w pierwszą niedzielę listopada modlą się o

kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych pochodzących z ziemi wielkopolskiej, a

Mszy św. w tej intencji przewodniczy zawsze metropolita poznański.

‒ Wydaje się rzeczą stosowną, by termin 'świadkowie wiary' rozszerzyć także na osoby, które

chociaż nie poniosły śmierci męczeńskiej, jednak w sposób ponadprzeciętny realizowały w

codziennym życiu zasady Ewangelii i w stopniu heroicznym wypełniały obowiązki swojego stanu –

mówił na początku Mszy św. ks. Rafał Pajszczyk. Referent ds. kanonizacji i beatyfikacji w

archidiecezji przypomniał, że w Roku Wiary wierni pielgrzymowali do miejsc związanych ze

świętymi, błogosławionymi i kandydatami na ołtarze, czerpiąc siłę z przykładu z ich życia.

W homilii metropolita poznański przypomniał błogosławionych, którzy czekają na kanonizację,

m.in. bł. bp. Michała Kozala, bł. Natalię Tułasiewicz, poznańską nauczycielkę, która zginęła w

obozie koncentracyjnym w Ravensbrück w 1945 r., „Poznańską Piątkę”, czyli wychowanków

salezjanów poznańskich, którzy zostali zabici przez hitlerowców w Dreźnie, i bł. Edmunda

Bojanowskiego, założyciela sióstr służebniczek.

Modlono się także o beatyfikację kandydatów na ołtarze, których procesy beatyfikacyjne są już

zakończone na etapie diecezjalnym, jak ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela księży

Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i o. Euzebiusza Huchrackiego, franciszkanina

z Miejskiej Górki. Wspominano trwające prace procesowe do beatyfikacji kard. Augusta Hlonda,

Prymasa Polski, ks. Kazimierza Rolewskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w

Poznaniu, ks. Stanisława Streicha, zamordowanego przez komunistycznego zamachowca podczas

Mszy św. w kościele w Luboniu, dra Kazimierza Hołogi, lekarza z Nowego Tomyśla, który poświęcił

swoje życie dla ratowania życia pacjenta oraz generałowej Jadwigi Zamoyskiej, twórczyni „szkoły

życia chrześcijańskiego”.

Abp Stanisław Gądecki przybliżył uczestnikom uroczystości postać ks. Aleksandra Woźnego,

jednego z kandydatów na ołtarze. „Już w seminarium duchownym potwierdziła się w jego życiu

reguła, iż święci rodzą świętych” – mówił abp Gądecki. Do jego duchowych przewodników należeli

sługa Boży ks. Aleksander Żychliński, bł. Michał Kozal, sługa Boży ks. Kazimierz Rolewski, a

święceń kapłańskich udzielił mu kard. August Hlond. Wkrótce ma rozpocząć się proces

beatyfikacyjny kapłana na szczeblu diecezjalnym.
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