
Z okazji setnych urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983) ukazała się książka – album  pt. Z wszystkich 

zrobić świętych …” wydana przez Wydawnictwo Kontekst. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią, poniżej 

zamieszczamy Słowo Ks. Arcybiskupa Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego, będące wprowadzeniem. 

 

 
 

 

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego 

 
W pierwszą niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych od kilku już lat modlimy się w intencji 

nowych świętych i błogosławionych Archidiecezji Poznańskiej. Czynimy tak dlatego, ponieważ ci ludzie są 

jakby słowami, skierowanymi do nas przez Boga. W nich przemawia do nas sam Bóg (por. Lumen 

gentium, 50). Są żywymi świadkami obecności Boga pośród swego ludu. Są apelem Boga skierowanym do 

nas, abyśmy się nawrócili i wierzyli. Są świetlistym szlakiem Boga, który On sam wytycza wciąż w historii 

naszej archidiecezji. To oni ukazują, czym jest Kościół w swojej najgłębszej istocie. Aby zrozumieć głębię 

duchową Kościoła, trzeba przyglądać się świętym. Są oni żywą apologią chrześcijaństwa. Bez ich 

trwałego świadectwa nauczanie Kościoła mogłoby zostać odebrane jako czysta ludzka ideologia. 

Tymczasem ich historia świadczy o tym, że jest to nauka na miarę życia, jakiego przykład daje sam 

Chrystus (por. J 14,6). ,,Nie tylko jednak ze względu na ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, 

ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie 

braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej 

Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa 

wszelka łaska i życie Ludu Bożego”(Lumen gentium, 50; KKK 957). 

Wśród kandydatów na ołtarze związanych z Archidiecezją Poznańską jest też 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. Przypadająca w 2010 roku setna 

rocznica jego urodzin stała się okazją do przygotowania okolicznościowej publikacji, której celem jest 

przybliżenie czytelnikom osoby gorliwego, poznańskiego proboszcza. To dzięki jego charyzmatycznej 

postawie wielu ludzi odnalazło drogę do świętości, a w archidiecezji zaczęły powstawać nowe ruchy 

duszpasterskie, niosące posoborową odnowę Kościoła. 

Dobrze się stało, że na zakończenie ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Kapłańskiego 

otrzymujemy książkę, która dla wielu kapłanów może stać się duchową inspiracją do wejścia na drogę 

naśladowania Chrystusa Dobrego Pasterza, którego pokornym sługą był ks. Aleksander Woźny. 

Niech ta pozycja przyczyni się do przybliżenia sylwetki poznańskiego kapłana całemu Kościołowi w 

Polsce i zachęci wielu ludzi, zarówno duchownych, jak i świeckich, do wejścia na drogę wiodącą ku 

świętości. 

 

+ Stanisław Gądecki 
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