BEATYFIKACJA
108 MĘCZENNIKÓW
13 czerwca 1999 r. w Warszawie
Wśród 108. Męczenników zamordowanych
przez Niemców 99 to osoby duchowne,
w tym 3. biskupów.
40. kapłanów zginęło w niemieckim obozie
koncentracyjnym w Dachau.

Obraz beatyfikacyjny 108 Męczenników II wojny światowej przedstawiający Pana Jezusa
oraz rozlaną krew męczenników. Kopia obrazu
umieszczonego w bocznym ołtarzu kościoła
kalwaryjskiego sanktuarium NMP Kalwaryjskiej
w Praszce k. Wielunia, w archidiecezji częstochowskiej.
— Na prawym skrzydle: Męczennicy II wojny
światowej, zamordowani w Dachau
— Na lewym skrzydle: u dołu – Męczennica
z Nowogródka. Powyżej św. Edyta Stein.

WEJHEROWO – SANKTUARIUM POŚWIĘCONE 108 MĘCZENNIKOM
Kościół pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. W kościele znajduje się boczna kaplica poświęcona bł. Alicji Kotowskiej
– jednej z grupy 108 Męczenników oraz Polakom zamordowanym przez Niemców w pobliskich Lasach Piaśnickich.

Ołtarz główny w kościele Chrystusa Króla –
sanktuarium Męczenników z Piaśnicy.

Kaplica w kościele oraz jej symbolika – złamany
krzyż i Chrystus Zwycięzca Śmierci, obrazuje
zwycięstwo Męczenników nad śmiercią

Portrety Męczenników na balustradzie chóru w kościele w Wejherowie. Fragmenty galerii portretów wszystkich 108 Męczenników.
Ich wizerunki zostały namalowane staropolskim obyczajem jako portrety trumienne.

BŁ. S. ALICJA KOTOWSKA
Błogosławiona siostra Alicja Kotowska została
rozstrzelana 11 listopada 1939 r. w Lesie Piaśnickim. Idąc na śmierć opiekowała się nieznanymi sobie dziećmi, które zostały oddzielone
od rodziców i również zamordowane w Lesie
Piaśnickim. Ostrzeżona, mogła się uchronić,
jednak nie chciała zostawić sióstr i szkoły.

Piaśnica – 10 km od Wejherowa, na terenie Puszczy Darżlubskiej – miejsce największych na Pomorzu masowych egzekucji Polaków przez Niemców.
Już na początku wojny, w 1939 r., Niemcy aresztowali, a potem mordowali Polaków na podstawie
specjalnych list, przygotowanych jeszcze przed
rozpoczęciem wojny. Na listach tych znajdowali
się ludzie najbardziej zasłużeni dla odbudowy
II Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedna z wielu zbiorowych mogił w Lesie
Piaśnickim. Na fot. mogiła nr 7, w której
znajdują się szczątki błogosławionej
s. Alicji Kotowskiej
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