
Stary Kościół św. Jana Kantego w Poznaniu

Nie murowany, nie murowany Dom
lecz Twoja betlejemska szopa
nie dzwoni prawdziwy dzwon
i nie witraże w oknach.
Narodziłeś się tu prawdziwie
to Twoja druga - nasza szopa
płyta Ci dzwoni pieściwie
kwitną petunie białe przy oknach.
A na wieżyczce krzyż twe godło
ramionami świat otacza
i błogosławi by nam się wiodło
złe serca w dobre przeistacza.

Narodziłeś się tu prawdziwie, prawdziwie
to twoja druga – nasza szopa
płyta dźwięczy pieściwie
kwitną petunie białe przy oknach.
Maria Anna Grynia

Odblask Proboszcza z Ars
Świętej pamięci Ks. Aleksandra Woźnego
Prałata i Proboszcza parafii
pw. Świętego Jana Kantego w Poznaniu

Nasz Ksiądz Proboszcz Aleksander
świadek wiary w obozach
koncentracyjnych w Buchenwaldzie, Dachau
doświadczył niewoli Ludu Wybranego.
Po powrocie z obozu jeszcze bardziej
- całkowicie życie swe oddał Bogu
w świętej posłudze Kościoła.

Pamiętam
godzinami
w utrudzeniu
siedział
w konfesjonale
i słuchał spowiedzi...

Serce jego współczuciem
miłością, radością wzbiera
a ręką często bolącą



nadwerężoną nadludzką pracą w obozach
drogę otwiera
wiecznego przebaczenia...
Tak mi Cię żal Ojcze
kiedy wychodząc z konfesjonału
z wysiłku prawie się zataczasz
i serce szybko bijące ręką przyciskasz
wiem, że się bardzo trudzisz
wszystko oddajesz Bogu
celebrujesz codziennie Mszę świętą
modlisz się na róŜańcu, drogę krzyŜową
codziennie odprawiasz
aż grzeszących nie powrócisz Dobremu Bogu.
I cuda się wielkie miłości dzieją
przez Ojca Aleksandra
umartwioną ale radosną
w konfesjonale posługą.
Choć cierpiał, uśmiechał się
i heroiczną miłością otaczał wszystkich
parafia rodziną stała się wielką .
Tak cieszę się
cieszę ogromnie
bo wiem, że nigdy
nigdy
o nas nie zapomnisz
bo, kochasz Boga
- Najlepszego Naszego Ojca!!!
Maria Anna Grynia

Modlitwa
K. A. W.
„prośby bliźnich należy spełniać”
Trójco Przenajświętsza
Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu
usłysz naszej modlitwy pokorne wołanie
za przyczyną Twego Sługi Kapłana
śp. Aleksandra W o ź n e g o
- przez jego wielką cześć, uwielbienie
i miłość do Ciebie
- przez oddane Twej Chwale
ofiarne życie na ziemi
ofiarne życie na ziemi
udziel nam Łaski



o którą z ufnością prosimy
o którą z ufnością proszę
Amen.
Maria Anna Grynia


