
10 PAŹDZIERNIKA 
 

BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie dowolne 
 

Bł. Maria Angela (Zofia Kamila Truszkowska) urodziła się 16 maja 1825 r. w Kaliszu. Otrzymała 

głęboko religijne wychowanie. Jako dwudziestokilkuletnia osoba poświęciła się w Warszawie pracy 

wychowawczej wśród ubogich dzieci oraz pracy charytatywnej wśród chorych. Dnia 21 listopada 

1855 r. w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny złożyła jako pierwsza śluby, dając począ-

tek Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. Mimo pobytu w gałęzi klauzurowej Zgromadzenia, bardzo 

intensywnie współpracowała listownie z ks. Semenenką, współzałożycielem zmartwychwstańców i 

kierownikiem duchowym wielu felicjanek, w utworzeniu konstytucji dla swojego zakonu oraz ich 

zatwierdzenia. Po trzydziestu latach heroicznie znoszonego cierpienia zmarła 10 października 1899 

r. w Krakowie i tam spoczywa. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 18 kwietnia 1993 r.  
 

Poniższy formularz jest opracowany w oparciu o „Mszę wspólną o dziewicy”, MR, s. 44” z własną 

Kolektą (MR, s. 232’). 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Oto dziewica mądra, * jedna spośród roztropnych, * która wyszła na spotkanie Chry-

stusa z płonącą lampą. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgrani-

czną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę, † spraw, abyśmy umocnieni 

jej modlitwą i przykładem, * z radością szukali tego, co się Tobie podoba, i żyli zgo-

dnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, † Twojego Syna, który z 

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w błogosławionej Marii Angeli, 

dziewicy, * i pokornie Cię prosimy, * niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak jak 

jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach, nr 74. 
 

ANTYFONA KOMUNIĘ (Mt 25, 6) 
 

Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, † spraw, abyśmy za przykła-

dem błogosławionej Marii Angeli nosili konanie Jezusa w naszym ciele * i starali się 

żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


