
Ks. Prałat Aleksander Woźny
(1910-1983)

Ks. Aleksander Woźny (1910-1983), proboszcz parafii św. Jana 
Kantego w  Poznaniu w latach 1945-1983, gorliwy spowiednik, 
rekolekcjonista, charyzmatyczny duszpasterz, oddany bez reszty 
ludziom, człowiek głębokiej wiary. 

Swoje kapłaństwo oparł na jedności życia osobistego i pracy dusz-
pasterskiej, przepełnionej postawą duchowego dziecięctwa, jako 
całkowitego poddania się woli Bożej.

W tym wyrażał się ideał świętości, który pragnął zgłębiać przez 
gorliwą pracę, rozwijanie swojej duchowości dla większej Chwały 
Bożej i dla duchowego wzrostu powierzonych mu wiernych. 

Zapoznanie z myślą ks. Woźnego pozwala także dziś odkryć i 
przeżyć podstawową prawdę o miłości Boga Ojca i o człowieku 
będącym Jego dzieckiem, które niezależnie od swojego powoła-
nia stawia pytanie o Jego istnienie i relacje z Nim. 

Aktualność nauczania pozostawionego przez ks. Aleksandra 
Woźnego uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych 
dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. 

Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa wiary, 
życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otacza-
jącym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. 

Rodzi to też wiele inicjatyw, jak np. proklamowanie i publikowa-
nie jego nau czania, audycje radiowe i telewizyjne, wreszcie kult, 
widoczny po jego śmierci, jako kandydata na ołtarze.
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