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BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ, DZIEWICY I ZAKONNICY 

ORAZ WSPÓŁTOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie obowiązkowe 
 

Bł. s. Alicja Jadwiga Kotowska CR, (Maria Jadwiga Kotowska) urodziła się 20 listopada 1899 r. w 

Warszawie.  W 1918 r. wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej i będąc już studentką medycyny, na 

Uniwersytecie Warszawskim, wzięła udział, jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża w I wojnie świa-

towej. Za niesienie pomocy na froncie została odznaczona krzyżem Polonia Restituta (w 1932 roku). 29 

lipca 1922 r. wstąpiła do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przyjmując imię 

Alicja. 30 kwietnia 1929 r. obroniła pracę magisterską z chemii. Podjęła pracę jako nauczycielka i po 

zdobyciu wymaganych kwalifikacji była przez wiele lat dyrektorką szkoły w Wejherowie. 24 paździer-

nika 1939 r. została aresztowana przez gestapo i 11 listopada rozstrzelana przez hitlerowców w lasach 

piaśnickich, gdzie znajduje się jej grób.  

Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie, 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 pol-

skich męczenników, ofiar II wojny światowej. 
 

Kolekta tego wspomnienia jest własna, pozostałe części formularza są opracowane w oparciu o Mszę 

wspólną o męczennikach poza Okresem Wielkanocnym, MR, s. 13”-18”. 

Kolor szat liturgicznych – czerwony.  
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

W niebie się radują święci, * którzy poszli w ślady Chrystusa, * przelali swoją krew z 

miłości do Niego. * Dlatego weselą się z Chrystusem bez końca. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom Alicji i Współto-

warzyszom udział w męce Chrystusa, † wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy 

naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali 

Cię naszym życiem. 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, wieczny Boże, † wspominając błogosławionych Alicję i Współtowa-

rzyszy, którym dałeś jasne światło wiary, składamy Ofiarę i pokornie prosimy, * abyś 

udzielił nam przebaczenia grzechów i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych męczennikach, nr 72. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (2 Kor 4, 11) 
 

Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, * aby życie Jezusa objawiło się w naszym 

śmiertelnym ciele. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dniu błogosławio-

nych męczenników Alicji i Współtowarzyszy, udziel nam hojnie swojej łaski † i spraw, 

aby przykład ich bohaterstwa * pomógł nam wytrwać w chwili prób i osiągnąć ostateczne 

zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
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