Szerzenie pokoju, czy to najpierw
wprowadzenie go w sobie, czy teŜ między
ludźmi jest naśladowaniem Pana Boga,
który jest Bogiem jedności i pokoju.
I dlatego jako nagrodę otrzymuje się
chwałę
usynowienia, tzn. przyjęcia za
dziecko BoŜe.
Co masz zrobić, jeŜeli są ludzie,
którym nie potrafisz okazać miłosierdzia?
Masz szukać w Ewangelii i starać się
zrozumieć, jak na twoim miejscu postąpiłby
Pan Jezus. Wtedy otrzymasz nie tylko siłę,
aby się przełamać, ale takŜe światło, Ŝeby
postąpić mądrze, by twoje działanie, nie
zaszkodziło tamtemu człowiekowi, tylko było
jakimś dobrem dla niego.

Proszę, abyście brali na serio to, co
Wam głosiłem jako naukę BoŜą, abyście
brali na serio odpowiedzialność przed
Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym,
abyście nie naduŜywali Miłosierdzia
BoŜego.

KS. ALEKSANDRA WOŹNEGO
1910-1983

(z Listu do Parafian)

Bierzcie Ewangelię na serio!

Kandydat na Ołtarze

Potrzebujemy miłosierdzia BoŜego,
ale czy potrzebujemy miłosierdzia od
człowieka? Pan Bóg moŜe posłuŜyć się
człowiekiem czyniąc nam miłosierdzie.
JeŜeli ci się wydaje, Ŝe nie potrzebujesz
miłosierdzia, czyli uwaŜasz, Ŝe masz prawo
do wszystkiego, to znaczy, Ŝe twoja dusza
jest przeŜarta przez pychę i Ŝe jesteś
dobrowolnie pogrąŜony w błędzie i głupocie.
( ,,Osiem Błogosławieństw” ks. Al.. Woźny )

STULECIE URODZIN

Kościół p.w. św. Jana Kantego
1946-1988

Ksiądz Aleksander Woźny urodził się 25
czerwca 1910 roku w Uzarzewie pod Poznaniem, w
nauczycielskiej rodzinie Edmunda i Anny z
Rogoziów.
Ukończył gimnazjum im. Marii Magdaleny
w Poznaniu w 1928 roku, następnie wstąpił do
Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie
otrzymał 10 czerwca 1933 roku, z rąk Prymasa
Polski, ks. Augusta kardynała Hlonda. Jako
wikariusz pracował w parafii św. Stanisława Kostki
w Poznaniu, w parafii katedralnej oraz w Borku
Wlkp.
Aresztowany w marcu 1940 roku przez
hitlerowskich okupantów, został uwięziony w
Buchenwaldzie, skąd w grudniu 1940 roku

wywieziony do obozu w Dachau. Cudownie
ocalony za przyczyną św. Józefa, powrócił do kraju.
W sierpniu 1945 roku, ks. abp Walenty
Dymek powierzył ks. Aleksandrowi Woźnemu
parafię p.w. św. Jana Kantego, erygowaną przed
wojną w 1938 roku,
W ciągu 38 lat pasterzowania rozbudzał
wśród parafian i nie tylko, ducha wiary i modlitwy,
oddziałując przykładem Ŝycia zgodnego z
głoszonymi prawdami. śył Ewangelią na co dzień.
Był człowiekiem autentycznej Ŝywej wiary. Z
Eucharystii czerpał moc do posługi w konfesjonale.
Obdarzony niezwykłym charyzmatem stał się
spowiednikiem wielu osób, nie tylko parafian,
zyskując miano ,,więźnia konfesjonału”. Był
niestrudzonym szafarzem BoŜego Miłosierdzia w
sakramencie pokuty.
Ksiądz Aleksander Woźny Ŝył w nieustannej
łączności z Panem Bogiem. Jego niezwykłą
osobowość cechowały cnoty heroiczne.
Odszedł do Domu Ojca 21 sierpnia 1983 rok.

Ksiądz Aleksander Woźny, znany
rekolekcjonista, niestrudzony spowiednik,
kapłan otwarty na nową myśl w Kościele,
pozostawił bogatą spuściznę duchową w
kazaniach i naukach rekolekcyjnych,
które zostały spisane. Dotychczas wydano
następujące ksiąŜki:

Modlitwa o beatyfikację
ks. Aleksandra
Woźnego
BoŜe, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni
czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby
rozproszone dzieci BoŜe zgromadzić w jedno i
mocą Ducha Świętego pozwalasz nam
uczestniczyć w Twoim Ŝyciu. Ty w kaŜdym czasie
wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi
Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej
chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który
jest ,,światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi
Kościoła, których współcześnie postawiłeś na
naszej drodze Ŝycia, dziękujemy Ci za liczne
charyzmaty Kościoła i za łaski otrzymane przez
kapłańska słuŜbę i realizację cnót ewangelicznych
naszego długoletniego Proboszcza ks. Aleksandra
Woźnego, który umiłował i czcił Twoje
nieskończone miłosierdzie.
Spraw więc prosimy BoŜe, aby Sługa Twój,
kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w
poczet błogosławionych Kościoła Świętego. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gdyby ludzie chcieli za Łaską BoŜą iść,
to wszyscy mogliby być świętymi.
świętymi
Ks. Aleksander Woźny
Jubileusz kapłański - 1983 r.

