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W roku 2019 mija dwadzieścia lat od beatyfikacji naszego rodaka, a ujmując
historycznie naszego parafianina i mieszkańca – księdza Michała Woźniaka.
To wydarzenie sprzed dwudziestu lat napawało nas radością i zapewne do dzisiaj
dla wielu z nas jest powodem do tej rodzimej satysfakcji, a może i dumy.
Wyróżnienie, jakiego dostąpił błogosławiony kapłan, zauważona i doceniona
postawa oraz wskazanie Jego życia jako godnego dla wspólnoty chrześcijańskiej
przykładu do naśladowania – jest i być powinno inspiracją do osobistych
przemyśleń i wyborów – również naszych przemyśleń i wyborów.
Mając na uwadze właśnie takie odniesienie, w marcu tego roku w naszej
parafii powstała grupa inicjatywna, która za cel obrała upamiętnienie
błogosławionego księdza Michała Woźniaka – tutaj – na naszym rodzimym
gruncie, pośród tej lokalnej społeczności, z której ten wierny kapłan wyszedł, gdzie
się narodził dla ludzi, gdzie kształtowało się Jego społeczne i kapłańskie
powołanie.
Zastanawialiśmy się podczas pierwszych spotkań naszej grupy, jaką przyjąć
formę dla tego przedmiotowego upamiętnienia i uznaliśmy, że powinno ono
zawierać następujące elementy: materialny – przywołujący postać, biograficzny –
ukazujący życie i warunki, w jakich przyszło pracować oddanemu duszpasterzowi,
oraz, a może przede wszystkim, upamiętnienie winno zawierać przesłanie, jakie
niesie ze sobą ten błogosławiony kapłan.
Mamy zatem propozycję, aby materialnym elementem przybliżającym osobę
błogosławionego Michała Woźniaka był kamienny postument z elementem
ukazującym postać i zawierającym jednocześnie myśl przewodnią dla Jego życia
i posługi. Postument byłby architektonicznie wkomponowany i posadowiony
na terenie wokół budynku kościoła, od strony frontonu świątyni.
Kolejnym elementem, już wewnątrz świątyni, byłaby modyfikacja ołtarza
poświęconego błogosławionemu Michałowi Woźniakowi. Umieszczenie
w konstrukcji ołtarza relikwii (ziemi z krematorium obozu w Dachau) będącej
w posiadaniu naszej parafii.
Zadecydowaliśmy również, że wizerunek księdza Michała Woźniaka będzie
w sposób kompleksowy przedstawiony w opracowanym informatorze, który
będzie można pozyskać przybywając do naszego pęcickiego kościoła. Wydanie
takiej pozycji wydaje się niezbędne z powodu (jak niestety zauważyliśmy) zbyt
małej wiedzy na temat błogosławionego księdza. Zamysłem naszego zespołu jest
opracowanie ukazujące życiowe losy naszego bohatera od dzieciństwa
w Sokołowie i Suchym Lesie (Suchy Las był częścią wsi Sokołów), poprzez drogę
powołania, zachwyt salezjański, warszawskie seminarium, kolejne parafie aż po
męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau. Przedstawiając biografię
chcemy zawrzeć również materiał obrazujący czas, w którym żył ksiądz Michał;
burzliwe i jakże znaczące czasy końca niewoli rozbiorowej, trudne, bolesne

i obfitujące ofiarą z życia czasy odzyskania niepodległości, zmagania twórcze
okresu międzywojennego i tragiczny czas okupacji niemieckiej i bolszewickiej.
Tym cenniejsza jest ta historyczna wiedza, że czerpać ją będziemy opierając się
na osobistych zapiskach księdza Woźniaka.
Nie można bowiem ukazać błogosławionego Michała Woźniaka bez
przedstawienia tych dwóch wartości, którym służył w pełnym poświęceniu,
to znaczy Chrystusowemu Kościołowi i Polsce.
Pragnieniem zespołu jest, aby przedstawione zadania zwieńczone zostały
uroczystym poświęceniem monumentu, wprowadzeniem relikwii do ołtarza
błogosławionego księdza Michała Woźniaka oraz inscenizacją związaną z wielkim
parafianinem. Uroczystości te chcemy powiązać z planowaną wizytą księdza
biskupa.
Szanowni Państwo,
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że „Każda wielka
rzecz musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.
Przypatrując się pracy, postawie osobistej i społecznej i całemu życiu śmiało
można powiedzieć, że Michał Woźniak w pełni praktykował tę prymasowską myśl
w swojej codzienności. Nie uchylał się, nie szedł na skróty. Dlatego też postać tego
Bożego Sługi, naszego parafianina, warta jest nie tylko upamiętnienia,
ale i głębszego poznania i duchowej z Nim łączności. Do tej łączności jeszcze
bardziej gorliwej (po umieszczeniu relikwii w bocznym ołtarzu i odmawianiu
litanii do błogosławionego) będzie nas zachęcał ksiądz proboszcz.
Mamy również nadzieję, że nasze działania są spójne z ideą naszego
wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. Określono, że papież Jan Paweł II wyniósł
na ołtarze największą w historii liczbę osób. Robił to celowo, aby jak najwięcej
społeczności lokalnych na całym świecie miało swoich świętych
i błogosławionych, aby ci święci byli wzorem, przykładem i przesłaniem,
że Jezusowi Chrystusowi można służyć w każdej społeczności, w każdym narodzie,
w każdym miejscu i czasie.
Z takiego powodu podjęliśmy i my to wyzwanie. Chcemy także zaprosić do
współpracy przy jego tworzeniu wszystkich, którzy chcieliby wnieść swój wkład
organizacyjny lub twórczy. Nie ukrywamy, że potrzebne mam będą środki
finansowe na ten cel, ale chcielibyśmy zwrócić się o nie dopiero po przedstawieniu
konkretnych propozycji. Jednocześnie jeszcze raz pragniemy poinformować,
że nasza inicjatywa ma na celu przybliżenie postaci i przesłania księdza Michała
Woźniaka, którego często nazywamy –„świętym na trudne czasy”. Zapewne
błogosławiony Michał Woźniak nie żył w łatwych czasach, ale i nasze, choć inne,
zdają się nieść ze sobą nie mniej trudne problemy.
Komitet „Inicjatywa upamiętnienia błogosławionego księdza Michała
Woźniaka” za zgodą i w porozumieniu z księdzem proboszczem Grzegorzem
Jasińskim.
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