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Matka 
Niepodległości 

Polski
Jesteś nieśmiertelny, kraju moich 
przodków! Jesteś nieśmiertelna, 
Ojczyzno ukochana, Polsko moja! 
Śmiem to wypowiedzieć z czołem 
wzniesionym i z dumą w sercu!

ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
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ewangelizacyjna

17 kwietnia 1865 – urodzi-
ła się w Loosdorf (Dolna Au-
stria), jako dru gie z sied-
miorga dzieci Antoniego Le-
dóchowskiego i Józefiny Sa-
lis–Zizers.

18 kwietnia 1865 – została 
ochrzczona jako Julia Maria.

1874 – rodzina Ledóchow-
skich przeprowadziła się 
do Sankt Pölten. 

1874–1880 – Julia uczęsz-
czała na Pensję Pań An-
gielskich w Sankt Pölten. 

1883 – Ledóchowscy prze-
nieśli się do Lipnicy Muro-
wanej koło Bochni (niedaleko 
Krakowa).

21 lutego 1885 – zmarł ojciec 
Julii, Antoni Ledóchowski.

Październik 1885 – młod szy 
brat, Włodzimierz, wstąpił 
do semina rium duchownego. 

Grudzień 1885 – najstarsza 
siostra, Maria Teresa, zosta-
ła damą dworu książąt toskań-
skich w Salzburgu.

18 sierpnia 1886 – Julia 
wstąpiła do klasztoru sióstr 
urszulanek w Krakowie przy 
ul. Starowiślnej. 

17 kwietnia 1887 – otrzyma-
ła habit zakonny i nowe imię: 
Maria Urszula; rozpoczęła no-
wicjat.

28 kwietnia 1889 – złożyła 
śluby wieczyste.

1889–1904 – pracowała jako 
nauczycielka i wychowawczy-
ni w szkole i pensjonacie sióstr 
urszulanek w Krakowie. 

1896–1897 – odbyła studia 
języka francuskiego w Beau-
gency i Orleanie, za kończone 
uzyskaniem dyplomu 
uprawnia jącego do nauczania 
tego języka.

2 lipca 1904 – została wy-
brana przełożoną klasztoru 
w Krakowie.

1906 – założyła pierwszy 
dom akademicki dla studentek 
uczelni krakowskich i pierw-
szą na ziemiach polskich So-
dalicję Ma riańską Akade-
miczek.

Styczeń–luty 1907 – odbyła 
podróż do Rzymu w sprawie 
zmian w Konstytucjach zako-
nu i została przyjęta na au-
diencji przez papieża Piusa X.

31 lipca 1907 – wyjechała 
do Petersburga jako przełożo-
na misyjnej placówki urszula-
nek, gdzie objęła kierownic-
two internatu dla dziewcząt 
przy gimnazjum w parafii św. 
Katarzyny na Newskim Pro-
spekcie.

25 stycznia 1908 – dom 
w Petersburgu otrzymał ka-
noniczną erekcję i stał się au-
tonomicznym domem urszu-
lanek, z matką Urszulą jako 
przełożoną.

Kwiecień 1908 – Urszula za-
częła budowę nowego domu 
w pobliżu Sortavala nad Za-
toką Fińską (w Karelii, nale-
żącej wówczas do Rosji), na-
zwanego na cześć Matki Bo-
żej: Merentähti (po fińsku: 
Gwiaz da Morza), w którym 
w ścisłej tajemni cy będzie 
funkcjonował nowicjat urszu-
lanek.

1909 – W marcu zdała eg-
zamin państwowy z języka 

rosyjskiego i uzyskała dyplom 
nauczycielski.

14 lipca 1909 – zmarła Józe-
fina Salis–Zizers, matka Ur-
szuli.

1910 – matka Urszula otwo-
rzyła prywatne gimnazjum 
żeńskie w Merentähti.

1911 – nasiliły się prześla-
dowania Kościoła katolickiego 
w Rosji. Siostry zostały zmu-
szone do zamknięcia swoich 
kaplic. Matka Urszula prze-
niosła się do Merentähti.

25 sierpnia 1914 – po wy-
buchu pierwszej wojny świa-
towej Urszula Ledóchowska 
otrzymała od władz carskich 

nakaz opuszczenia granic 
Rosji. Jako miejsce emigracji 
wybrała Szwe cję, aby być jak 
najbliżej swojej wspól noty.

11 lutego 1915 – Włodzi-
mierz Ledóchowski, brat 
Urszu li, został wybrany gene-
rałem Towarzystwa Jezuso-
wego.

12 kwietnia 1915 – na proś-
bę Głównego Komitetu Po-
mocy Ofiarom Wojny w Pol-
sce, założonego w szwaj-
carskim Vevey przez Hen-
ryka Sienkiewicza, Ignace-
go Paderewskiego i Antonie-
go Osuchowskiego, Urszu-
la rozpoczęła cykl odczytów 
o sprawie polskiej. Do grud-
nia wygłosiła 25 konferencji 
w różnych miastach Szwecji 
i Danii. 

Wrzesień 1915 – w Djurshol-
mie pod Sztokholmem Ur-
szula ot worzyła instytut ję-
zyków obcych dla dziew cząt 
ze Skandynawii. Dom sióstr 
stał się również miejscem spo-
tkań emigrantów, polskich po-
lityków i mężów stanu o róż-
nych orientacjach politycz-
nych. Wobec niemożności 
kontynuowania pracy w Ro-
sji, do Szwecji dojeżdżają ko-
lejno siostry ze wspólnoty pe-
tersburskiej.

Styczeń–maj 1916 – wygło-
siła cykl odczytów w Danii 
i w Norwegii, została przyjęta 
przez króla Haakona VII.

Wrzesień 1917 – zakupi-
ła w Aalborgu (Dania) willę 
na ochronkę dla sierot po pol-
skich robotnikach.

Październik 1917 – dzięki jej 
inicjatywie i staraniom wyszła 
książka pt. Polonica, będąca 
zbiorem ar tykułów z zakresu 
historii, literatury i sztuki pol-
skiej, napisanych przez cenio-
nych auto rów w trzech języ-
kach skandynawskich.

Listopad 1917 – wygłosi-
ła odczyty w Szwecji i Da-
nii na rzecz sierocińca w Aal-
borgu.

Z życia św. Urszuli  

Krzyż Niepodległości oraz dyplom Krzyża Niepodległości, przyznanego św. Urszuli Ledóchowskiej w 1930 r., 

z podpisem Józefa Piłsudskiego.
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Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego:

www.urszulanki.pl
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 Ledóchowskiej
10 września 1918 – otworzyła 

w Aalborgu szkołę społeczno–
gospodarczą dla dziewcząt.

Październik 1919 – po raz 
pierwszy przyjechała do wol-
nej Polski. Odwiedziła arcybi-
skupa Achille Rattiego, nun-
cjusza apostolskiego w War-
szawie (późniejszego papie-
ża Piusa XI), prosząc o radę 
co do dalszych losów peters-
burskiej wspólnoty urszulanek.

Luty–marzec 1920 – zdecydo-
wała o kupnie domu dla sióstr 
w Pniewach (właściwie: Lubo-
cześnicy pod Pniewami), koło 
Poznania. Wygłosiła nowy cykl 
odczytów w Szwecji oraz Nor-
wegii i otrzymała od konsu-
la norweskiego w Danii Stolt–
Nielsena 20 tysięcy koron na za-
kup domu. Na cześć głównego 
patrona Norwegii dom zo stanie 
nazwany Zakładem św. Olafa.

7 czerwca 1920 – uzyska-
ła pozwolenie Stolicy Apostol-
skiej na przeniesienie kano-
nicznej erekcji domu peters-
burskiego na Pniewy i prze-
kształcenie wspólnoty w nowe 
zgromadzenie o charakterze 
apostolskim: Zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek Serca Jezu-
sa Konającego.

8 sierpnia 1920 – z pierwszą 
grupą sióstr i dzieci przeniosła 
się z Danii do Pniew.

23 września 1920 – otwo-
rzyła szkołę gospodarczą 
w Pnie wach.

Kwiecień 1921 – opracowa-
ła Konstytucje Zgromadzenia 
i podjęła decyzję objęcia i od-
budowy zrujnowanego, XIII–
wiecznego klasztoru podomi-
nikańskiego w Sieradzu.

1922 – na zaproszenie ks. 
bpa W. Tymienieckiego urszu-
lanki rozpoczęły pracę kate-
chetyczną w Łodzi.

6 lipca 1922 – w Rzymie 
zmarła Maria Teresa Ledó-
chowska, starsza siostra Ur-
szuli, założycielka misyjnej 
Sodalicji św. Piotra Klawera, 
beatyfikowana w 1975 roku. 

4 czerwca 1923 – Stolica 
Święta zatwierdziła Konstytu-
cje Zgromadzenia na próbny 
okres siedmiu lat.

1924 – urszulanki szare roz-
poczęły pracę na Wileńszczyź-
nie i w Warszawie.

1926–1927 – powstały kolejne 
placówki Zgromadzenia. Ur-
szula, jako założycielka i prze-
łożona ge neralna, odbyła liczne 
podróże, m.in. do Włoch, Fran-
cji, Belgii i Niemiec.

8 września 1928 – otworzy-
ła pierwszy dom sióstr i pen-
sjonat dla młodych Polek 
w Rzymie.

21 lipca 1930 – posłała 
pierwsze urszulanki szare 
do Francji, gdzie podjęły pracę 
z polski mi dziewczętami w fa-
brykach sztucznego je dwabiu.

21 listopada 1930 – Konstytu-
cje Zgromadzenia zosta ły de-
finitywne zatwierdzone przez 
Stolicę Apostolską.

23 października 1931 – otrzy-
mała krzyż Pro Fide et Eccle-
sia in Russia merito (Za Za-
sługi dla Wiary i Kościo ła 
w Rosji).

1932–1934 – powstały kolej-
ne placówki urszulanek sza-
rych we Francji i we Włoszech.

1 kwietnia 1933 – otworzy-
ła dom w Zakopanem na Jasz-
czurówce.

Od 1933 – nastąpił roz-
wój placówek na Kresach 
Wschodnich: na Wołyniu 
i Polesiu.

1935 – odwiedziła Lipnicę 
Murowaną, aby i tam założyć 
wspólnotę urszulanek

Marzec 1939 – leczyła 
się w szpitalu w Pozna niu, 
po czym wróciła do Pniew 
i do pracy.

3 maja 1939 – po raz ostatni 
wyjechała z Polski do Rzymu.

18–19 maja 1939 – nastąpił 
kolejny atak choroby nowo-
tworowej.

29 maja 1939 – zmarła w opi-
nii świętości, w ponie działek 
Zesłania Ducha Świętego, 
o godz. 17.15. W chwili jej 
śmierci zgromadzenie liczy-
ło około 780 sióstr w ponad 30 
wspólnotach w trzech krajach.

1 czerwca 1939 – po nabo-
żeństwie żałobnym w bazy lice 

Matki Bożej Anielskiej w Rzy-
mie, ciało matki Urszuli złożo-
no na cmentarzu Campo Ve-
rano.

20 czerwca 1983 – Ojciec 
Święty Jan Paweł II beatyfiko-
wał w Poznaniu Urszulę Ledó-
chowską.

29 maja 1989 – ciało 
bł. Urszuli, uroczyście 
przewiezione z Rzymu 
do Polski, złożono w ka-
plicy domu macierzyste-
go szarych urszulanek 
w Pniewach.

18 maja 2003 – w Rzymie 
Ojciec Święty Jan Paweł II 
ogłosił bł. Urszulę Ledóchow-
ską – świętą.

Dyplom Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, przyznanego św. Urszuli 

Ledóchowskiej w 1927 r. „za zasługi na polu narodowo-społecznym”.

Dyplom Złotego Krzyża Zasługi, przyznanego św. Urszuli Ledóchowskiej 

w 1937 r. „za zasługi na polu pracy społecznej”.
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Święta Urszula Ledóchowska. Jeszcze    
Mój kraj jest tak przedziwnie 
piękny

Mój kraj jest tak przedziwnie pięk-
ny, że czy kto  chce, czy nie chce, musi 
go kochać!

Ziemio polska, tak piękna w swej 
zielonej szacie letniej, tak śliczna, gdy 
barwny przepych jesieni okrywa znu-
żone drzewa, piękna, gdy zima otula 
kraj całunem nieposzlakowanej bieli, 
piękna o każdej porze, ale szczególnie 
piękna jesteś w naszych oczach, naj-
śliczniejsza dla uchodźcy, który […] 
podąża do polskiej ziemi...

Kocham twoje wsie i miasta, mó-
wiące wszystkie o przeszłości pełnej 
sławy, ale niestety także pełnej dni po-
nurych i smutnych.

Kopenhaga, 5 XI 1917

Trzeba znać polski kraj i lud, dzie-
je Polski, literaturę i sztukę, aby zro-
zumieć, że kraj ten jest nie tylko wiel-
ki jako obszar, ale wielki przez swe 
wspaniałe miasta, przez swe szlachet-
ne dzieła, wielki w genialnych ludziach 
nauki, uczonych, poetach i artystach.

Dania i Norwegia, 1917 i 1918

Historia mojego kraju
Polska po niezliczone razy ocala-

ła Europę, ocalała jej cywilizację, oca-
lała chrześcijaństwo. W ciągu stule-
ci była schronieniem dla uciśnionych, 
mocą dla słabych, obronicielką Chry-
stusa i Jego Kościoła!

A równocześnie trzymała wzniesio-
ny wysoko sztandar wolności.

Kiedy wszystkie narody europej-
skie powstają przeciw Żydom, zawie-
rając przed nimi wrota, Polska przyj-
muje ich z życzliwością i dozwala zna-
leźć drugą ojczyznę na swojej ziemi.

Kiedy reformacja wzbudzała 
okrutne wojny religijne, Polska ka-
tolicka trzymała się zasady toleran-
cji – udzieliła schronienia różnym re-
ligiom, zostawiając swym poddanym 
pełną wolność sumienia. I pozosta-
ła mimo to – a może właśnie dlatego 
– do gruntu katolicką.

Rzym, 18 V 1920

Moja ukochana Polska była piękna, 
bogata, urodzajna, była potężna i wiel-
ka, wolna i dumna – zbyt wolna może, 
ale wolność jest tak piękna i tak szla-
chetna, że chce się ją mieć wszędzie 
i dla wszystkich. Mój kraj był obroń-
cą uciśnionych i nieszczęśliwych. Bo-
haterowie polscy z radością przele-
wali swą krew za każdą sprawę wiel-
ką i szlachetną.

Kopenhaga, marzec 1916

Wszyscy korzystali z dobrodziejstw 
wolności w mojej ojczyźnie; uciemię-
żeni z innych krajów szukali schronie-
nia w Polsce.

Potem Orzeł, który tak swobodnie 
krążył w przestworzach, został okuty 
w kajdany, zamknięty w ciasnej klatce 
– skończyła się jego wolność.

Kopenhaga, marzec 1916

Moja ukochana Polska stała się kra-
jem silnym przez cierpienie. Podej-
muje mężnie ciężki krzyż i wchodzi 

na swoją via dolorosa, nie tracąc nigdy 
nadziei na lepszą przyszłość.

Rzym, 18 V 1920

[W 1914 roku] przyszła ta wojna, 
ta straszliwa dla całego świata wojna 
[…]. Dla zrozumienia całej tej okrop-
ności […] przypomnieć należy, iż dla 
nas, Polaków, była to wojna bratobój-
cza. Bracia przeciw braciom, synowie 
przeciw ojcom byli zmuszeni zabijać 
się wzajemnie […].

Noc spokojnym cieniem spowi-
ła ziemię, wokół nastała wielka cisza 
– wszystko spoczywa po trudach dnia. 
Obozy zdają się uśpione. Po rosyjskiej 
stronie nie śpią Polacy; myślą o swoich 
domach, o żonach, które pozostawili 
same i bez opieki, o swych dzieciach, 
które być może wyciągają rękę po ka-
wałek chleba, gdyż matka wszystkie-
mu nastarczyć nie może. Wznoszą 
oczy ku niebu, usianemu gwiazdami, 
błagają Ojca, który jest w niebie, Tego, 
który ma pieczę nad słabymi, nad sie-
rotami, ażeby się nad ich bliskimi uli-
tował. Modlą się. Lecz oto jakieś od-
głosy odbijają się o ich uszy, przery-
wając ciszę nocną. Nadsłuchują, skąd 
przychodzą te dźwięki pieśni. Z obozu 
niemieckiego. Tak, śpiewają. Powiew 
wieczorny przynosi im ten śpiew nie-
przyjaciela. Głosy zdają się wzmac-
niać, odróżnić można nawet już me-
lodię i słowa pieśni. Polacy nadstawia-
ją uszu i słyszą: Przybądź nam, miło-
ściwa Pani, ku pomocy. Ależ to są Go-
dzinki o Najświętszej Maryi Pannie, 
które począwszy od wieków średnich 
wyśpiewywała cała Polska katolicka, 
Godzinki, które nuciła matka w chwi-
li ich przebudzenia, kiedy jeszcze jako 
dzieci spoczywali w kołyskach, te Go-
dzinki, które oni sami śpiewali wraz 

z towarzyszami u stóp ołtarza Niepo-
kalanej Dziewicy w dniu swojej pierw-
szej Komunii świętej. To są Godzin-
ki śpiewane po wszystkich wioskach 
w majowe wieczory przed statuą Kró-
lowej Niebios.

Słuchają – i łzy trysnęły im z oczu 
– przecież ci, co tam wyśpiewują, 
są Polakami, to ich rodacy w nieprzy-
jacielskim obozie, synowie tej samej 
matki! Padają na kolana i jednoczą 
swe głosy z głosami braci. Serca ich 
wybiegają ku nim we wspólnym złą-
czeniu modlitwy i pieśni. Śpiewają 
razem… I w tę noc letnią wznosi się 
z obozów nieprzyjacielskich pieśń idą-
ca wprost do nieba.

Śpiewają razem – a jutro… spotka-
ją się jako wrogowie i – dla spełnie-
nia obowiązku – zmuszeni będą zabi-
jać się wzajemnie! Och, pozwólmy im 
śpiewać, zanim groza dnia jutrzejszego 
nie przemieni tego dźwięcznego hym-
nu w detonację śmierci.

Rzym, 18 V 1920

Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzno 
ukochana

Jesteś nieśmiertelny, kraju moich 
przodków! Jesteś nieśmiertelna, Oj-
czyzno ukochana, Polsko moja! Nie-
śmiertelna przez swą odwieczną sławę. 
Nieśmiertelna przez sztukę i literaturę, 
której nie sposób wymazać z pamię-
ci narodów. Nieśmiertelna przez mi-
łość, którą żywią ku tobie twoje dzie-
ci, a której nie masz równej w świe-
cie. Śmiem to wypowiedzieć z czo-
łem wzniesionym i z dumą w sercu!

Kopenhaga, marzec 1916

Nasi ciemiężyciele mogli zabrać 
nam ziemię, wolność, niepodległość, 
mogli podzielić ziemię polską, ale tak 
postępując nie wiedzieli, że stwarzają 
więź duchową, która łączy wszystkie 
trzy zabory w jedno królestwo miłości, 
w jedno polskie serce i w jedną myśl: 
żyć dla dobra ojczyzny.

Sztokholm, 27 X 1915

Dęby i Polska są nieśmiertelne, har-
towne, jak tego dowodzi ostatnie pół-
tora wieku: czasy cierpienia i smutku, 
które jednak nie zdołały zetrzeć imie-
nia Polski ze świata ani też zniszczyć 
patriotyzmu w sercach Polaków.

Uppsala, październik 1917

Polak zanadto kocha, by mógł stra-
cić nadzieję. Miłość jest potęgą ożyw-
czą – dzięki niej żyjemy, dzięki niej 
żyje naród polski. I stąd właśnie bierze 
się odwaga i ufność w tym narodzie 
nawet w chwilach najtragiczniejszych.

Kopenhaga, marzec 1916

Nasza Polska to kraj, który na-
tura potraktowała ze szczodrobli-
wością, kraj, który w czasach po-
kojowych i pod ojcowskimi rządami 
ma wszelkie dane, ażeby być boga-
ty i kwitnący.

Rzym, 18 V 1920

Jesteśmy wielkim krajem. Krajem, 
który ma przeszłość chwalebną i ol-
brzymie zasługi. Krajem, który – je-
stem tego pewna – czeka świetlana 
przyszłość. Jesteśmy krajem, który się 
kocha, który musi się kochać – byle się 
go tylko poznało.

Rzym, 18 V 1920

Bohaterowie
Naród polski rozumiał zawsze, 

że najwyższym dobrem człowieka 
jest wolność. Bóg, Stwórca nasz, 
który mógł nas stworzyć bez wolno-
ści, jak zostały stworzone wszystkie 
inne istoty, dał nam wolność, wolną 
wolę, i dlatego człowiek jest wolny 
– wolna jest jego myśl, serce, wol-
na dusza i nikt nie ma prawa od-
bierać człowiekowi tego, co dał mu 
sam Bóg.

Uppsala, 2 XI 1915

Któż zdoła policzyć wszystkich mę-
czenników cierpiących z miłości do oj-
czyzny, zmarłych okrutną śmiercią tyl-
ko dlatego, że chcieli wywalczyć wol-
ność dla Polski?

Ileż tajemnic mogłaby wyjawić 
ta ziemia, usłana krzyżami i grobami, 
kryjąca w swym wnętrzu tyle wspania-
łomyślnych polskich serc, które ofia-
rowały swoje życie na krwawym ołta-
rzu ojczyzny?

Kopenhaga, marzec 1916

Królestwo ducha
Mój kraj jest kolebką wielkich po-

etów, wielkich pisarzy, wielkich ar-
tystów.

Kopenhaga, 5 XI 1917

Człowiek jest wolny – te słowa ro-
zumie naród polski także dziś, w na-
szych czasach, i dlatego po utracie 
ziemskiej ojczyzny utworzył on sobie 
inne królestwo, królestwo myśli, kró-
lestwo ideału.

Sztokholm, 27 X 1915

Polska podobna jest do starych so-
sen na pustkowiach, uderzanych przez 
burze, zbryzganych pianą, którą roz-
szalały ocean wyrzuca z siebie – a wy-
ciągających ku niebu swe powygina-
ne konary, jak gdyby się poskarżyć 
chciały […].

Tak jak one – wypuszcza z głębo-
kich ran, zadanych mieczem, swój 
drogocenny balsam: […] szereg wiel-
kich ludzi, myślicieli, pragnących gło-
sić wszędzie piękno, nieśmiertelność 
Polski.

Rzym, 18 V 1920

Poezja osiąga swój szczyt w czasie, 
gdy Polska spływa krwią i łzami. Sta-
je się w rzeczywistości wskrzesicielką 
polskiego ducha.

Kopenhaga, 5 XI 1917

Przeglądając poszczególne okre-
sy literatury powszechnej, zauważyć 
można różnice między literaturą in-
nych narodów a literaturą polską. Za-
zwyczaj poezja i sztuka sięgają szczy-
tów, kiedy narody są wielkie, kwitną-
ce i potężne. Nasza literatura wypły-
wa z najgłębszych ran, jest poczęta 
w męczeństwie, a pisana krwią pol-
skiego serca.

Kopenhaga, 26 X 1917

Kościół
Katolicyzm w Polsce – taki temat 

dano mi do omówienia w niniejszym 
odczycie. Wspaniały temat, o którym 
powinni by traktować uczeni, a ja nie 
mogę siebie do nich zaliczyć. Dlate-
go w sposób zupełnie prosty przed-
stawię Państwu życie Kościoła kato-
lickiego w Polsce, jego błogosławioną 
działalność, jego wpływ na byt całego 
narodu […].

Niech moja żarliwa miłość święte-
go Kościoła katolickiego i mojej bied-
nej, ujarzmionej Ojczyzny wyrówna 
wszystkie braki mej wiedzy.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Po trzecim rozbiorze Polski, kie-
dy już nic nie pozostało Polsce, kiedy 
Ojczyzna–Polska żyła tylko w sercach 
swych dzieci, kiedy wrogowie nasi usi-
łowali zgasić wszelkie przejawy polskie-
go życia, wtedy Kościół katolicki śmia-
ło podał Polsce pomocną dłoń. Ko-
ściół katolicki nigdy nie uznał rozbio-
ru Polski, dla Kościoła Polska była za-
wsze Polską, to znaczy jednym, jednoli-
tym, niepodzielnym państwem; arcybi-
skup gnieźnieński pozostawał jak daw-
niej prymasem Polski, a na cześć Naj-
świętszej Panny – Królowej niepodziel-
nej Polski zostało ustanowione święto, 
obchodzone w pierwszą niedzielę maja.

Święta nauka Kościoła opromienia-
ła niebiańskim światłem niesłychane 
cierpienia narodu polskiego, a naród 
rozumiał dobrze, że po utracie ziem-
skiej ojczyzny jedno tylko mu pozo-
stało – wiara.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Nauka Kościoła niosła nam pocie-
szenie. Kościół uczył nas, jak wpatry-
wać się w umierającego na drzewie 
krzyża Zbawiciela. Kościół uczył nas, 
że droga krzyżowa – to droga ludzi 
wybranych, umiłowanych przez Pana, 
że przez cierpienia zdążamy do ra-
dości, przez poniżenia do chwały, 
przez walkę do zwycięstwa, przez bu-
rzę do słońca, przez wygnanie do oj-
czyzny, przez śmierć do życia i przez 
krzyż do Boga.

I to dostrzegali nasi ciemiężyciele. 
Stąd ich lęk przed naszą wiarą, jakby 
to była niebezpieczna broń – nawet 
w rękach małych, słabych i ujarzmio-
nych. Stąd wszystkie prześladowania, 
krwawe prześladowania, przez któ-
re próbowano odebrać wiarę i naszą 
przynależność do świętego Kościoła 
katolickiego.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Od fizycznych prześladowań gor-
sze były prześladowania moralne, 

Panie i Panowie, Polska żyje – widziałam ją wolną, 
zmartwychwstałą! Ale […] musi robić nadludzkie wy-
siłki, by oswobodzić się z więzów, które tak długo po-
zbawiały ją wolności; musi dać się poznać, gdyż o niej 
prawie zapomniano lub zna się ją tylko z opowiadań 
tych, którzy ją szkalowali.

Szwecja, 1920

Święta Urszula Ledóchowska – zdjęcie 

wykonane w Sztokholmie w 1914 r. 
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  Polska nie zginęła, dopóki kochamy!
na jakie wystawiony był nasz naród. 
Prześladowcy przekonali się już, że ani 
więzienie, ani zesłanie, ani śmierć nie 
zdołają odwrócić polskich katolików 
i unitów od wiary katolickiej. Próbują 
więc prowadzić walkę z katolicyzmem 
w inny sposób: wprowadzając niewia-
rę, materializm, demoralizację wśród 
ludu polskiego.

Często udawało się wrogom za-
dawać głębokie rany duszy polskie-
go narodu, ale nie zdołali wykorze-
nić wiary z polskich serc. Wszędzie, 
we wszystkich warstwach społeczeń-
stwa wiara katolicka zachowuje swe 
miejsce, to znaczy pierwsze miejsce 
w życiu polskiego narodu. Wszędzie 
religia pozostaje tu osią, wokół któ-
rej obraca się życie narodu. Znajduje-
my tchnienie wiary katolickiej w pol-
skiej filozofii, poezji, literaturze i sztu-
ce, znajdujemy błogosławiony wpływ 
katolicyzmu w życiu i dążeniach pro-
stego ludu.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Mocny nadzieją Kościoła, wzno-
sił się naród polski na skrzydłach mi-
stycyzmu wysoko do tych regionów, 
gdzie ból i smutek tego świata znikają 
w promieniach wieczności. Jak bied-
ny rozbitek chwyta się mocno płyną-
cej po powierzchni morza deski, tak 
naród polski uchwycił się wiary i tyl-
ko to nas ocaliło od upadku. Wiara 
stała się najsilniejszą ostoją naszej na-
rodowości.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Polska – ośmielam się powiedzieć 
to z dumą i radością – jest jedną z naj-
wierniejszych cór Kościoła katolickie-
go. W naszym kraju miłość Ojczyzny 
i miłość Kościoła łączą się w jedną żar-
liwą miłość. Dwa te uczucia wspierają 
się nawzajem – jedno jest siłą drugie-
go. Kochamy Ojczyznę, bo takie jest 
przykazanie Kościoła, kochamy Ko-
ściół, bo jest podwaliną i rękojmią na-
szego życia narodowego.

Kopenhaga, 16 XI 1915

W Ojczyźnie mojej znaleźć można, 
jak wszędzie na świecie – choć może 
nie aż tak licznych, jak gdzie indziej 
– złych, obojętnych katolików, ate-
istów, ale nawet oni przyznać muszą, 
że wiara katolicka jest najmocniejszym 
fundamentem Polski, że potrzebujemy 
wiary, aby stawać się i być Polakami.

Kopenhaga, 16 XI 1915

O Opoko Piotrowa, święty Kościele 
katolicki, my zawsze będziemy twymi 
wiernymi synami. W nauce twej szu-
kać będziemy wytrzymałości wśród 
cierpień. Światło wiary rozjaśniać bę-
dzie noc naszych boleści, krzyż będzie-
my obejmować z miłością i uniesie-
niem. Pragniemy iść za słowami, któ-
re nam co dzień powtarzasz: Sursum 
corda! – W górę serca!

Kopenhaga, 16 XI 1915

W życiu naszego narodu wia-
ra ujawnia się trojako: w przywią-
zaniu do Następcy świętego Piotra, 
w miłości Maryi, Matki Bożej, którą 

po nieszczęśliwym panowaniu Jana 
Kazimierza cały lud czci jako Królo-
wą Polski, w niewzruszonej nadziei, 
że Bóg przez cierpienia i strapienia 
prowadzi nas do odbudowy Polski, 
do królestwa wiecznej szczęśliwości.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Trzeba to wiedzieć, że gdybyśmy 
nie mieli wiary, gdyby nadzieja nie 
ożywiała naszych serc, musielibyśmy 
ugiąć się pod ciężarem teraźniejszych 
krzyży. […] Tak, świętej wierze ka-
tolickiej zawdzięczamy to, że stoimy 
na mocnym gruncie – mimo prześla-
dowań, cierpień, strapień i ucisków.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Królowa Korony Polskiej
Wysłuchał Pan Bóg próśb Niepo-

kalanej Dziewicy, która bez względu 
na sytuację polityczną nigdy nie prze-
stawała jako Królowa Korony Polskiej 
orędować za naszym narodem.

Ten właśnie tytuł Królowej Korony 
Polskiej był wobec całego świata wy-
mownym świadectwem jedności Polski 
mimo rozbiorów. To Ona, nasza Kró-
lowa, mocno ujęła w swoją dłoń berło, 
które niesprawiedliwość ludzka chcia-
ła jej wydrzeć, i z sercem pełnym mi-
łości wsłuchiwała się w głosy, wzno-
szące się ku Niej ze wszystkich stron 
Polski: ze skromnych chat tatrzańskich 
górali, spod strzechy rybaka znad wy-
brzeża Wisły, z obozu naszych żołnie-
rzy na krańcach wschodnich, z pała-
ców możnych i z ubogiej celi pokor-
nego zakonnika; na cały ten chór gło-
sów, które zjednoczone jednym uczu-
ciem powtarzają: „Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami!”.

O tak, módl się za nami, Królowo, 
gdyż bardzo nam tego potrzeba!

Rzym, 18 V 1920

Ze wszystkich stron Polski ciągną 
pielgrzymki do Częstochowy, do cu-
downego obrazu Matki Najświęt-
szej, do naszej Królowej Korony Pol-
skiej. Wszyscy śpieszą, by pokłonić się 
Najświętszej Panience, by błagać Ją 
o wstawiennictwo u tej Dzieciny, któ-
rą trzyma na ręku.

Ileż łez płynie u stóp Matki Naj-
świętszej, ile cichych jęków, głośnych 
skarg, ile próśb o pomoc, o zdrowie, 
o światło, o ratunek!

A z tych wszystkich modlitw, próśb, 
dziękczynień, łez i jęków tworzy się 
wspaniały hymn na cześć Bogiem sła-
wionej Maryi.

Płynie bezustannie ku niebiosom 
cudowny hymn na cześć i chwałę Tej, 
która już od wieków jest Królową Ko-
rony Polskiej; która z Jasnej Góry bro-
niła nasz kraj przed najazdem Szwe-
dów; która wspierała walczącego z ró-
żańcem w ręku króla naszego, Jana 
Sobieskiego, i zwyciężyła hordy mu-
zułmanów; która w czasie długoletniej 
niewoli była osłodą biednych, prześla-
dowanych synów Ojczyzny w cytade-
li warszawskiej, na dalekim Sybirze, 
w przepastnych lochach petersbur-
skiej twierdzy; która dzięki Cudowi 
nad Wisłą wybawiła nasz kraj; która 
jest i będzie nadzieją, radością, słody-
czą życia naszego, naszą Matką, Pa-
nią i Królową.

„Dzwonek św. Olafa” 1932, nr 4

Jednak nie wystarczy nawet piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę do świątyni 

Maryi, nie dość tam spędzić kilka go-
dzin czy dni parę w rzewnej, pełnej 
słodyczy modlitwie.

Owszem, to szczęście, to pomoc, 
to pociecha, ale to nie wszystko.

[…] kochaj polską ziemię, wła-
sność Maryi. Módl się gorąco za kraj 
nasz ukochany, za nasz naród, który 
do dziś u stóp Maryi się korzy, do Niej 
w potrzebie z ufnością się ucieka 
i o pomoc woła.

„Dzwonek św. Olafa” 1932, nr 4

Święci – duma i zaszczyt Narodu
Katolicyzm polski znalazł swoisty 

wyraz w licznych świętych, którzy sta-
nowią dumę i zaszczyt Narodu pol-
skiego i którzy przechowali czystość 
wiary i moralności w naszej Ojczyźnie.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Dziś, kiedy świat coraz bardziej 
poganieje, kiedy materializm coraz 
bardziej odciąga dusze od Boga, kie-
dy rozmaite fałszywe filozofie stara-
ją się prawdę Bożą przed nami zasło-
nić, ośmieszając to, co mamy najświęt-
szego – wiarę, trzeba nam wpatrywać 
się w życie świętych, i to szczególnie 
tych świętych, którzy prowadzili życie 
podobne do naszego, nieróżniące się 
od naszego żadną nadzwyczajnością, 
spełniając – to jest cechą ich święto-
ści – najzwyczajniejsze małe obowiąz-
ki z miłością nadzwyczajną, gorąco-
ścią nadprzyrodzoną.

 „Dzwonek św. Olafa” 1938, nr 2

Świętych nam potrzeba, ażeby wy-
prosić światło i łaski dla błądzących, 
przebaczenie dla wołających o miło-
sierdzie! Ale nie zadowalajmy się tym 

pobożnym życzeniem: świętych nam 
potrzeba, lecz powiedzmy sobie: trze-
ba mi dążyć do świętości. […]

Bóg niczego nadzwyczajnego 
od nas nie wymaga, niczego innego, 
jak spełnienia woli Bożej, wyrażonej 
w przykazaniach Bożych i kościel-
nych i w obowiązkach naszego stanu.

Każdą najobojętniejszą czynność 
życia codziennego możemy zamienić 
w akt miłości Bożej, możemy zmienić 
życie nasze, składające się z najprost-
szych czynności – w cudowny hymn 
Bożej miłości. Możemy życie ziem-
skie na skrzydłach miłości podnosić 
wysoko, do regionów Bożego poko-
ju i Bożej świętości, możemy stać się 
świętymi – nie z aureolą kanonizacji, 
do świętości niekoniecznie potrzeb-
nej, ale w duchu i prawdzie, na chwa-
łę Bożą i dla dobra dusz.

„Dzwonek św. Olafa” 1938, nr 1

Nasza dzisiejsza Polska ukochana 
taka biedna! By ją podźwignąć, trzeba 
dusz o orlich skrzydłach, dusz gardzą-
cych wszystkim, co niskie, umiejących 
wznieść się na wyżyny cnót.

Któż ma takie dusze, zdolne po-
rywać innych do lotu wzwyż? Któż, 
jeśli nie młodzież? Młodzież o go-
rącym sercu, o wzniosłych ideałach, 
młodzież, która dla Jezusa gotowa jest 
na wielkie poświęcenia, na zapomnie-
nie o sobie!

„Dzwonek św. Olafa” 1926, nr 4

Wpatrujmy się w cudowną 
postać królowej Jadwigi

Pięć wieków już upłynęło od śmier-
ci ukochanej Królowej Jadwigi, ale Pol-
ska nie zapomniała, co jej zawdzię-
cza, nie zapomniała o tym, że wła-
sne szczęście poświęciła dla szczęścia 
Ojczyzny.

Śpi Królowa nasza snem błogosła-
wionych w podziemiach Wawelu. Cze-
ka, aż przyjdzie chwila, kiedy z wy-
sokości krzyża cudownego, jak nie-
gdyś, przemówi do niej Ukrzyżowa-
ny: Jadwigo, obudź się, ratuj Polskę 
– wyciągnij rękę i rozsiewaj na bied-
ny kraj promienie Bożej miłości i Bo-
żego pokoju!

I uspokoją się wichry namiętności, 
niezgody, chciwości, które miotają na-
rodem, i powstanie cisza wielka, wróci 
jedność, zgoda i dobrobyt.

Wpatrujmy się w cudowną postać 
Królowej Jadwigi, w jej poświęcenie 
się dla Polski, w jej dobroć, w zapał dla 
spraw Bożych. Módlmy się – i powsta-
nie Jadwiga, a u stóp Królowej: lud 
cały, złączony miłością w jedno serce 
i jedną duszę.

„Dzwonek św. Olafa” 1933, nr 4

Powstań, Jadwigo, już wybija go-
dzina! Naród twój obudził się z le-
targu! […] Powstań, Jadwigo, ucz nas 
żyć ofiarą – ofiarą z naszego szczęścia 
dla dobra Ojczyzny! […]Niech naród, 
wpatrzony w przykład Jadwigi, uczy 
się miłością Bożą, zaparciem się siebie 
tworzyć rodziny wielkie, silne w wie-
rze i moralności, na których opierać 

Dokończenie na str. 6
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Święta Urszula Ledóchowska. Jeszcze    
by się mogła Ojczyzna. Bez takich ro-
dzin nie ma sil nego państwa.

Ona, która bez rozlewu krwi, 
siłą swej miłości i dobroci, złączyła 
w jed no trzy kraje, niech nas uczy, 
że w jedności siła, że tylko Polska 
złączona w całość niepodzielną jest 
i będzie niezwyciężona, że im bar-
dziej ambicja ludzka rozbije ją na par-
tie i partyjki, tym słabsza się sta-
nie, tym większe grożą jej niebezpie-
czeństwa…

Ona, która nie oddzielała polity-
ki od prawa Bożego, która w polity-
ce szła zawsze drogą prawdy i uczci-
wości, i zarówno w polityce, jak i we 
wszystkim dążyła do chwały Bożej 
i do dobra Ojczyzny, niech uczy trzy-
mających ster państwa w swych rę-
kach, że i w polityce trzeba się liczyć 
z prawem Bożym, z wolą Bożą; że ci, 
którzy rządzą, prowadzić muszą naro-
dy drogą cnoty, bo państwa przeminą 
i narody znikną z po wierzchni ziemi 
– a Bóg zostanie na wieki.

Ona, która tak wysoce ceniła na-
ukę, […] która odnowiła, rozszerzy-
ła uniwersytet krakowski, obdarzając 
go po królewsku swymi klejnotami, 
by stanął szybko na równym pozio mie 
z uniwersytetami zagranicznymi, niech 
przemówi do uczonych, do uczących 
się i nauczających, by nauka i wiedza 
zawsze szły w parze z wia rą…

Powstań, Jadwigo, która żyłaś 
dla Bożych ideałów! Pociągnij naród 
do twoich wyżyn! Ideałów nam brak, 
tak strasznie brak! A przecież w każ-
dym stanie, w każdym zajęciu, w ży-
ciu każdego człowieka przyświecać 
winien ideał wzniosły, Boży, do które-
go dążąc, dla którego żyjąc człowiek 
uszlachetnia się, uświęca. Nie ściągaj-
my ideałów z wyżyn Bożych – do zie-
mi. Ideał, ażeby naprawdę był ide-
ałem, musi mieć w sobie iskrę Bożą.

Jadwigo, powstań, a naród zjedno-
czy się w miłości! […]

Wołajmy wszyscy razem: Powstań, 
Jadwigo! Prowadź twój lud, rządź nim 
znowu!

Ale równocześnie wołajmy: Obudź 
się, narodzie, wracaj do miłości twej 
Królowej Jadwigi, proś ją o opiekę! 
[…]

Jadwigo, zstąp na polską ziemię, 
gdy stary Kraków po pracy dnia spo-
czywa pogrążony we śnie, a katedra 
wawelska tonie w mrokach nocnych 
– niech duch twój zstąpi do twej ka-
tedry. I znów spłynie ku tobie z wyso-
kości krzyża wezwa nie: Jadwigo, bądź 
opiekunką Polski w ciężkich czasach 
dzisiejszych!

Broń nas przed nieprzyjaciół-
mi zewnętrznymi, przed gorszymi 
– wewnętrznymi, broń od bezboż-
nictwa, od nienawiści, szczególnie 
od wszystkiego, co zakłóca pokój, 
zgodę. Wspieraj nas modlitwą, byśmy 
zaw sze szli drogą naszych wielkich 
przodków, drogą wiary, cnoty i miło-
ści ku Tej, co Jasnej broni Częstocho-
wy i w Ostrej świeci Bramie. Wznieś 
się na skrzydłach anielskich nad na-
szymi ludnymi miastami, nad cichymi 

wioskami, nad wszystkimi roz-
siewaj błogosławieństwo miło-
ści, pokoju i zjednoczenia serc.

Odczyt wygłoszony w ko-
ściele św. Stanisława w Rzy-

mie, 9 XII 1937

Doskonalenie duszy, 
doskonalenie narodu

Wolni, jesteśmy wreszcie 
wolni! Krew naszych męczen-
ników, która w ciągu 150 lat 
użyźniała polską ziemię, któ-
ra uczyniła z niej – jak mi się 
wyrazić godzi – olbrzymie Ko-
loseum, […] wzruszyła Ser-
ce Boga i ściągnęła na bied-
ną ziemię naszą Jego błogo-
sławieństwo.

Rzym, 18 V 1920

Polska zasługuje na naszą 
miłość; słusznie może nas na-
pełniać dumą i właśnie dlatego 
budzi w nas chęć poświęcenia 
całej naszej pracy dla jej dobra. 
[…] blask nadziei opromienia 
nasze życie.

Kopenhaga, 5 XI 1917

Najgorszym z cierpień, 
cierpieniem nieukojonym, jest 
– według słów naszego wiesz-
cza, Zygmunta Krasińskiego 
– duch narodu zatruty, wzra-
stająca liczba dusz spodlonych 
przez niewolę, w miarę jak ona 
coraz mocniej daje się we znaki.

Gdy kocha się swój naród, chcia-
łoby się go widzieć szczęśliwym, wol-
nym, bogatym, ale przede wszystkim 
wielkim i szlachetnym! Pragnie się 
go widzieć raczej wielkim i szlachet-
nym w cierpieniu niż chełpiącym się 
ze szczęścia i bogactwa, ale spodlo-
nym i zepsutym.

Kopenhaga, marzec 1916

Dziś […] rozumiemy coraz lepiej 
– lepiej niż inni – że głównym na-
szym zadaniem jest doskonalenie du-
szy, doskonalenie narodu, uświęcenie, 
podnoszenie. Przez nasze doskonale-
nie się, doskonalenie narodu – zmie-
rzamy do odrodzenia, zasługujemy 
na błogosławieństwo Boże dla nasze-
go […] kraju.

Kopenhaga, 16 XI 1915

Proście, by ludzie znów nabra-
li przekonania, że przede wszystkim 
Boga nam potrzeba, że nie w dobrach 
ziemskich człowiek znajduje szczęście, 
ale w dobrach niebieskich, bo stworzo-
ny został nie dla ziemi, lecz dla nieba.

„Dzwonek św. Olafa” 1935, nr 2

Dla szczęścia jesteśmy stworze-
ni – bez szczęścia źle człowiekowi 
na ziemi! A tylu ludzi jest nieszczę-
śliwych, szczęścia coraz mniej… 
Szerzy się depresja, niezadowolenie, 
nawet rozpacz. Ojciec nasz w nie-
bie jest źródłem szczęścia – czemu 
swym biednym stworzeniom szczę-
ścia tego szczędzi? Narzekają ludzie 
na Boga i mają pretensje do Niego, 
że są nieszczęśliwi. Ale czy mają 

rację? Czy to Bóg winien, że jeste-
śmy nieszczęśliwi, czy też my sami 
temu winni?

My winni jesteśmy, bo szukamy 
szczęścia tam, gdzie Jezus nas uczy, 
że szczęścia nie ma.

„Dzwonek św. Olafa” 1936, nr 1

Szczęście prędzej znajdziesz, przy-
czyniając się do szczęścia innych, ani-
żeli myśląc tylko o tym: żeby mi było 
dobrze.

„Dzwonek św. Olafa” 1935, nr 3

Ze wszystkich stron obiecują nam 
złote góry, podnoszą ku niebu sztan-
dar Polski z kochanym Białym Or-
łem, mówią o niepodległości Polski, 
o jej przyszłości, a tymczasem […] 
już prawie nie ma dzieci w Polsce. 
Czy można mówić o przyszłości kra-
ju bez dzieci?

Uppsala, październik 1917

Ześlij, Panie, świętych kapłanów, 
świętych proboszczów, świętych dusz-
pasterzy, świętych nauczycieli religii 
Ojczyźnie naszej – i dobrze będzie się 
działo w Polsce. I zrozumieją wszyscy 
– wielcy i mali, bogaci i ubodzy, silni 
i słabi – iż siła narodu w świętej miło-
ści bliźniego, która łączy serca, spaja 
dusze i strzeże od waśni, od niezgo-
dy, co lud zabija!

Módlmy się o dobrych, licznych ka-
płanów, o ile możności przyczyniajmy 
się do tego, by powołania kapłańskie 
mogły dojrzewać i przynosić owoce 
obfite – na chwałę Bożą i na pożytek 
naszej Ojczyźnie.

„Dzwonek św. Olafa” 1926, nr 3

Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie

My wszyscy, którzy 
tę modlitwę odmawiamy, 
należymy do tej samej ro-
dziny Bożej i nam wszyst-
kim musi chodzić o to, by 
spełniło się to, o co prosimy. 
A więc każdy zobowiązany 
jest nie tylko prosić, ale nad 
tym pracować, by święciło 
się imię Boże, by przyszło 
królestwo Boże, by speł-
niła się wola Boża… A je-
żeli tylko prosimy, ale nie 
działamy, podobni jesteśmy 
do dziecka, które się modli 
gorąco, by dostać promocję 
do wyższej klasy, ale uczyć 
się nie chce.

„Dzwonek św. Olafa” 
1935, nr 2

Pamiętaj, jesteśmy wszy-
scy, my, mieszkańcy ziemi, 
dziećmi jednego Ojca, Ojca 
naszego, który jest w nie-
biosach, więc musimy so-
lidarnie, wzajemnie sobie 
pomagać!

Ci, którzy mają światło 
Boże, niech przyświecają 
tym, co są w ciemnościach. 
Ci, którzy mają naukę, niech 
pracują dla potrzebujących 
nauki Chrystusowej.

Ci, którzy mają majątek, 
niech wspierają tę najdroższą cząstkę 
Kościoła Chrystusowego – ubogich, 
wdowy, sieroty, chorych.

Ci, którzy mają serce czułe dla bied 
ludzkich, niech niosą słowo pociechy 
nieszczęśliwym: niech płaczą z pła-
czącymi i radują się ze szczęśliwymi, 
starając się być wszystkim dla wszyst-
kich, by wszystkich do Chrystusa pro-
wadzić!

Każdy według swej możności niech 
pracuje nad tym, by święciło się imię 
Boże, by przyszło królestwo Boże, by 
spełniała się zawsze i wszędzie wola 
Boża!

„Dzwonek św. Olafa” 1935, nr 2

Życzę wam, abyście w tych ciężkich 
czasach coraz lepiej, z coraz więk-
szym zrozumieniem umieli odma-
wiać tę modlitwę, która po raz pierw-
szy z Boskich ust popłynęła, która za-
wiera wszelką pociechę, wszelki po-
wód do ufności, wszelką wskazówkę 
do życia dla Boga.

Modlitwa ta, dobrze zrozumiana 
przez wszystkich, mogłaby naprawić 
nasze opłakane stosunki, nad który-
mi najmędrsi według świata głowy so-
bie łamią, rady nie znajdując. A świat 
brnie dalej z nieszczęścia w nieszczę-
ście, bo nie chce wrócić do tej jedynej 
zbawiennej filozofii życia, naprawiają-
cej stosunki i niosącej pokój, jaką nam 
zostawił Chrystus.

„Dzwonek św. Olafa” 1932, nr 1

My, dzieci Kościoła katolickiego, 
starajmy się w miarę naszych możli-
wości szerzyć wokół siebie – czy to bę-
dzie nasz dom, czy nasza rodzina, czy 

nasz warsztat pracy – ducha miłości 
i jedności.

Nie wolno nam mówić: „Cóż my, 
słabe istoty, możemy zdziałać? Nasze 
starania to kropla w morzu nienawi-
ści, które nas otacza!”

Nie wolno nam tak myśleć. Ziarn-
ko do ziarnka, a zbierze się miarka.

Propagujmy ducha miłości i zgo-
dy. Może nie będzie nam dane przeko-
nać się, ile nasz dobry przykład zdzia-
łał – jest on jak ten kamień wrzucony 
w wodę, co coraz większe kręgi na po-
wierzchni wody zatacza, choć sam już 
leży na dnie...

Pamiętajmy jednak o jednym: aby 
szerzyć miłość i zgodę, niezbędny jest 
nam duch ofiary, zaparcia się siebie, 
szukania dobra innych; niezbędne jest 
wyrzeczenie się różnych przyjemno-
ści, zachcianek, własnej woli. A to naj-
trudniejsze!

„Dzwonek św. Olafa” 1939, nr 2

Miłość Ojczyzny wygasa w nas. 
Musimy sobie jasno z tego zdać spra-
wę. Nie odczuwamy już tego szla-
chetnego bólu jak niegdyś na myśl 
o nieszczęśliwej, w kajdany niewo-
li zakutej, rozdartej Ojczyźnie. Łą-
czyło wtedy serca Polaków wielkie 
i szlachetne pragnienie odzyskania 
wolności.

Naród polski utracił swój główny 
cel – żyć dla oswobodzonej Ojczyzny 
– który jednoczył wszystkich patrio-
tów w zwartych szeregach. Ojczyznę 
wolną odzyskaliśmy, śpiewamy z za-
pałem: „Ojczyźnie wolnej, pobłogo-
sław, Panie!”.

Rozpolitykowaniem i kłótniami 
partyjnymi pragniemy zapewnić spo-
kój i szczęście naszej Ojczyźnie, udrę-
czonej długoletnią, półtorawiekową 
niewolą, a zacietrzewieni w walkach 
wewnętrznych, zapominamy o tym, 
że naród nasz […] traci wiarę, że zni-
ka w nim miłość Ojczyzny.

Odczyt wygłoszony w Sali 
Towarzystwa Muzycznego 

w Kaliszu, 22 X 1927

Nasza polityka – to miłość Boga, 
to miłość Ojczyzny. I dla tej polity-
ki miłości gotowe jesteśmy poświęcić 
i siły, i czas, i życie.

Kalisz, 22 X 1927

Przyszłość – to praca dla Polski
Nie wystarczy tylko modlić się: 

„Przyjdź Królestwo Twoje”, trze-
ba pracować, by to Królestwo Boże 
przyszło.

Kalisz, 22 X 1927

Przyszłość – to praca dla Polski na-
szej, dla której dziś wszyscy z całym 
poświęceniem pracować są zobowią-
zani. Więc z Bogiem do pracy – dla 
Boga, dla Kościoła świętego, dla Oj-
czyzny naszej ukochanej. Do pracy!

„Dzwonek św. Olafa” 1925

Wiem – my wszyscy wiemy – że źle 
się u nas dzieje, że usilnej pracy ludzi 
dobrej woli potrzeba, aby podnieść 
to, co podupadło, aby wzmocnić to, 
co się chwieje, aby młodzieży naszej 

Dokończenie ze str. 5

Odczyt św. Urszuli Ledóchowskiej wygłoszony 

w Kopenhadze 19 listopada 1915 r., opublikowany 

w Lozannie z przedmową Henryka Sienkiewicza
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dać jasne, wzniosłe ideały, których dziś 
tak mało można znaleźć na świecie.

Kalisz, 22 X 1927

Do tej pracy potrzeba ludzi – ludzi 
dobrej woli, ludzi o wzniosłych ide-
ałach. Ludzi do pracy potrzeba bar-
dziej aniżeli pieniędzy – a tych ludzi, 
tych bohaterów cichej, ukrytej, ale nie-
mniej intensywnej pracy – tak mało!

Kalisz, 22 X 1927

O, żeby wskrzesić naszych wiesz-
czów z XIX wieku, którzy umieli wle-
wać w serca ówczesnej młodzieży za-
pał, ognistą miłość Ojczyzny, goto-
wość na wszelki trud, na wszelkie po-
święcenia! Żeby wielki, święty ideał 
znów przyświecał nam w życiu, ideał 
pracy dla Boga, dla Ojczyzny!

Kalisz, 22 X 1927

Apostolstwo uśmiechu
Nieraz skarżą się ludzie i w gaze-

tach nawet o tym piszą, że dziś prawie 
nie można spotkać twarzy pogodnej, 
uśmiechniętej. Bo czasy ciężkie, bar-
dzo ciężkie, i na twarzach i dorosłych, 
a nawet nieraz i dzieci, troski, nędza, 
cierpienie, wyryty wyraz boleści, roz-
goryczenia, smutku. I tak jak po dłu-
giej zimie człowiekowi tęskno do pro-
mieni wiosennego słońca, tak w tych 
czasach ciężkich tęskni się do twarzy 
pogodnej, jasnej, uśmiechniętej. Na-
wet mówiono mi niedawno w War-
szawie, że oglądają się ludzie, gdy wi-
dzą twarze wesołe.

„Dzwonek św. Olafa” 1936, nr 4

Wierz mi, twarz, na której sta-
le bawi serdeczny uśmiech, wywie-
ra cichy, zbawienny wpływ na ota-
czających. Uśmiech na twarzy twej 

wywołuje uśmiech na innych twa-
rzach, a z uśmiechem wstępuje do du-
szy trochę radości, trochę ciepła, uf-
ności. Uśmiech rozprasza chmury, na-
gromadzone w duszy.

Uśmiech na twarzy pogodnej mówi 
o szczęściu wewnętrznym duszy złą-
czonej z Bogiem, mówi o pokoju czy-
stego sumienia, mówi o beztroskim 
oddaniu się w ręce Ojca Niebieskie-
go, który karmi ptaki, przyodziewa li-
lie polne i nigdy nie zapomina o tych, 
co Jemu bez granic ufają.

Uśmiech na twarzy twej pozwala 
każdemu zbliżyć się bez obawy do cie-
bie, by cię o coś poprosić, o coś spy-
tać, bo już z góry twój uśmiech obie-
cuje chętne spełnienie prośby, grzecz-
ną odpowiedź.

Nieraz uśmiech twój wlewa do du-
szy zniechęconej, smutnej, zbolałej 
– jakby nowe życie, nadzieję, że nasta-
ną lepsze czasy, że nie wszystko stra-
cone, że Bóg czuwa.

„Dzwonek św. Olafa” 1936, nr 4

Ciężkie dziś życie, pełne goryczy 
i smutku – i wielka to zasługa uła-
twiać innym dźwiganie krzyża życia. 
Bóg sam sobie zarezerwował prawo 
uświęcania ludzi przez krzyż, a nam 
zostawił słodkie zadanie pomagać in-
nym w bolesnej wędrówce po drodze 
krzyżowej przez rozsiewanie naokoło 
nich małych promyków szczęścia i ra-
dości. Możemy czynić to często, bar-
dzo często, darząc ich uśmiechem mi-
łości i dobroci, tym uśmiechem, który 
mówi o miłości i dobroci Bożej.

Do tego potrzeba hartu duszy, 
siły woli i złączenia z Bogiem. Śmiać 
się, kiedy dobrze się dzieje, kie-
dy życie twoje pełne radości, kie-
dyś otoczony sercami kochającymi 

– to nie sztuka, ale mieć stały 
uśmiech na twarzy, zawsze, gdy 
słońce świeci albo gdy deszcz pada, 
w zdrowiu lub chorobie, w powo-
dzeniu albo kiedy wszystko idzie 
na opak – to niełatwo!

Uśmiech ten świadczy, że dusza 
twa w Sercu Bożym czerpie tę ciągłą 
pogodę, że umiesz zapominać o so-
bie, pragnąc być dla innych promy-
kiem szczęścia.

„Dzwonek św. Olafa” 1936, nr 4

Idźcie w świat z uśmiechem 
na ustach, idźcie rozsiewać trochę 
szczęścia po tej łez dolinie, uśmiecha-
jąc się do wszystkich, ale szczegól-
nie do smutnych, do zniechęconych 
życiem, do upadających pod cięża-
rem krzyża, uśmiechając się do nich 
tym jasnym uśmiechem, który mówi 
o dobroci Bożej. Przypominajcie im, 
że choć czarne chmury zewsząd na-
gromadzone, to zawsze, podnosząc 
oczy do góry, czuje się cudny, choć 
mały skrawek błękitu, z którego Boże 
szczęście zsyła promyk wieczności, 
co goi rany, łagodzi smutek, nadzie-
ją rozjaśnia życie doczesne, do Boga 
podnosi.

„Dzwonek św. Olafa” 1936, nr 4

Dopóki kochamy
Na wszystkich gmachach publicz-

nych powiewa nasz sztandar naro-
dowy. Wszystko mówi nam, że Pol-
ska jest wolna – aż trudno w to uwie-
rzyć – toteż na każdym kroku sta-
je się to jakby rewelacją: wolna, Pol-
ska jest wolna!

Tak, Polska jest wolna, ale czy już 
całkowicie bezpieczna? Czy nastą-
pił kres naszej niedoli? […] Nie ro-
zumie się trudności, przez które kraj 

przechodzi, które już przeżył, i które 
jeszcze będzie musiał znieść.

Szwecja, 1920

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
Polska spragniona jest wiernych, ko-
chających serc.

Dania i Norwegia, 1917 i 1918

Bez patriotyzmu – czym byłby dzi-
siaj nasz naród?

Uppsala, 2 XI 1915

U nas często zło pochodzi ze zbyt 
wielkiego liczenia się z tym, co świat 
powie.

„Dzwonek św. Olafa” 1935, nr 3

Gdybym była politykiem, gdybym 
miała jakieś wpływy w rządach na pol-
skie sprawy, głosiłabym potrzebę oka-
zywania w stosunku do Polski nie mi-
łosierdzia, ale sprawiedliwości.

Kopenhaga, marzec 1920

Przyjdzie dzień, że historia odda 
nam sprawiedliwość, zrozumie, 
że Polska przez swoje zmartwych-
wstanie odegrała doniosłą rolę. Ale dla 
Europy byłoby lepiej, gdyby ten fakt 
umiała w pełni docenić.

Szwecja, 1920

Oczywiście, krytyka jest łatwa, 
a czyn trudny, szczególnie gdy cho-
dzi o stworzenie jedności tam, gdzie 
są różne zapatrywania polityczne.

Szwecja, 1920

Musimy pamiętać, że jesteśmy ko-
narami wielkiego i szlachetnego naro-
du, że w naszych żyłach płynie krew 
bohaterska.

Uppsala, 2 XI 1915

Dla kochającego nie ma nic nie-
możliwego. Polak gotów jest oddać 
życie, przelać swą krew, ponieść 
największe ofiary dla swej drogiej 
ojczyzny. I nie ma zbyt wielkiej ofia-
ry, gdy chodzi o dobro Polski.

Uppsala, 2 XI 1915

Wojna należy już do wspomnień 
ciemnej przeszłości, ale walka wre 
wszędzie, […] walka między wiarą 
a niewiarą, między moralnością a nie-
moralnością.

Kalisz, 22 X 1927

Wzywam więc do pracy, do pra-
cy pełnej ideałów, do pracy dla Boga, 
dla Ojczyzny zmartwychwstałej! Mło-
dzieży o sercu szlachetnym, gorącym, 
do pracy!

Kalisz, 22 X 1927

Warto zaglądać do swego sumie-
nia, by wiedzieć, czy stoimy moc-
no przy wierze, nie dając się wcią-
gnąć w rozmaite kompromisy: Panu 
Bogu świeczkę, a diabłu całą pochod-
nię. Czy nie należymy do katolików, 
o których się mówi, że są katolikami 
z metryki, nie zaś z życia? Co poży-
tecznego robimy na świecie?

„Dzwonek św. Olafa” 1935, nr 1

Uczmy się patrzeć ku niebu i zie-
mia przestanie być przybytkiem zawi-
ści, buntu i zła!

„Dzwonek św. Olafa” 1937, nr 3

Z Bogiem w sercu, pod opieką 
Maryi zwalczymy wszelkie przeszko-
dy, prześladowania, cierpienia, na-
wet śmierć samą, znajdziemy dro-
gę do nieba i dotrzemy szczęśli-
wie do portu zbawienia, do ojczy-
zny niebieskiej, aby tam zamieszkać 
na zawsze.

„Dzwonek św. Olafa” 1937, nr 1

Pomimo wszelkich zniszczeń i cier-
pień – jeszcze Polska nie zginęła, do-
póki kochamy!

Kopenhaga, listopad 1915

Wybrane teksty pochodzą z książki: 
Święta Urszula Ledóchowska 
„Jeszcze Polska nie zginęła, 
dopóki kochamy!”

Listy Głównego Komitetu Ofiarom Wojny w Polsce do św. Urszuli Ledóchowskiej (pierwszy z podpisem Henryka Sienkiewicza)
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Ku powołaniu

„Bacz na obyczaje przodków” 
– to dewiza starego i zasłużonego 
rodu Ledóchowskich, do którego na-
leżała święta matka Urszula. Jej pra-
dziad Antoni był posłem na Sejm 
Czteroletni i kawalerem Orderu św. 
Stanisława. Dziadek Ignacy Hilary 
dowodził, jako generał, w powstaniu 
listopadowym w 1831 roku bohater-
ską obroną twierdzy Modlin. Stryj 
Mieczysław był arcybiskupem gnieź-
nieńsko–poznańskim.

Przyszła Święta była córką Anto-
niego, rotmistrza huzarów austriac-
kich, i Józefiny Salis–Zizers, Szwaj-
carki, skoligaconej z europejskimi ro-
dami arystokratycznymi. Urodziła się 
17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf 
pod Wiedniem, a na chrzcie otrzyma-
ła imiona Julia Maria. Była dzieckiem 
niezwykle radosnym. Mama nazywała 
ją „promykiem słonecznym”, a sama 
Julia wspominała: „Aż do szesnaste-
go roku życia byłam wesołym łobuzia-
kiem, wdrapywałam się na wszystkie 
drzewa w ogrodzie, a na spacerach 
szalałam jak głupia. Myślę, że coś mi 
jeszcze z tego pozostało w upodoba-
niu do śmiałych, hazardowych wyczy-
nów. W szkole klasztornej, do której 
uczęszczałam przez sześć lat [szkoła 
zakonna Pań Angielskich w St. Pöl-
ten], byłam lubiana z powodu mej 
wesołości”.

Wychowanie pełne miłości
Obdarzona nieprzeciętnymi zdol-

nościami dziewczynka, wyróżniała 
się także pilnością. Potrafiła pięknie 
malować i z łatwością uczyła się języ-
ków obcych. Poza tym lubiła pływać, 
jeździć na łyżwach i konno. Grała 
na fortepianie i na cytrze. Na jej wy-
chowanie wpływała atmosfera domu 
rodzinnego: „W domu wychowy-
waliśmy się w atmosferze napraw-
dę Bożej. Rodzice, nie chcąc pozba-
wić dzieci łaski Bożej, starali się, by 
w dniu narodzin lub nazajutrz były 
ochrzczone, chyba że poważna zaszła 
przeszkoda. Przestrzegali sumiennie 
przykazań Bożych i kościelnych i nas 
do tego od najmłodszych lat wdraża-
li… W ciągu roku przystępowaliśmy 
do Komunii Świętej – jak na ówcze-
sne czasy – dość często. Przeważnie 
każda uroczystość domowa (imieni-
ny, urodziny) była uczczona Mszą 
świętą odprawioną w intencji soleni-
zanta czy solenizantki oraz Komunią 
Świętą… Rano i wieczorem nie było 
w domu wspólnej modlitwy. Modlili-
śmy się grupkami lub indywidualnie. 
Każdy posiłek poprzedzała modlitwa. 
Pamiętam też, że na głos dzwonu od-
mawialiśmy Anioł Pański. Wycho-
wanie nasze było poważne, roztrop-
ne, raczej surowe, choć pełne miło-
ści. Spaliśmy na twardym materacu, 
pod głową mieliśmy małą, cienką po-
duszkę z włosia. Nie pozwalano nam 
na kaprysy przy jedzeniu. Od dzie-
ciństwa ćwiczono nas w odwadze, 
wstydem było rozczulać się nad sobą. 
[Matka] wspomagała biednych, na-
wiedzała chorych, wprowadzając nas 

stopniowo w służbę samarytańską” 
– wspominała młodsza siostra Julii, 
Franciszka.

Od 1883 roku rodzina Ledóchow-
skich mieszkała w Lipnicy Murowa-
nej koło Bochni, na ziemiach polskich 
pod zaborem austriackim. Józefina, 
choć nie pochodziła z Polski, była 
przekonana, że dzieci powinny wy-
chowywać się w swojej ojczyźnie. Ju-
lia miała już lat osiemnaście i z wiel-
kim oddaniem poświęcała się pracy 
społecznej: uczyła polskie dzieci czy-
tania, pisania i historii Polski. Z oka-
zji świąt lub Pierwszej Komunii Świę-
tej przygotowywała dla nich przyjęcia. 
Pomagała wiejskim chłopcom, którzy 
chcieli zostać kapłanami. Opiekowała 
się biednymi i chorymi.

Rozstanie z życiem dla Życia
Szczęście rodzinne w Lipnicy nie 

trwało jednak długo. W 1885 roku 
starsza siostra Julii, Maria Teresa, za-
chorowała na ospę, a wkrótce zara-
ził się nią ojciec Antoni i niespodzie-
wanie zmarł. Julia zdążyła mu powie-
dzieć o swoim powołaniu do życia 

zakonnego i otrzymać jego błogo-
sławieństwo. Ale zanim sama opu-
ściła dom, do seminarium duchow-
nego w Tarnowie, dziesięć miesię-
cy po śmierci ojca, wstąpił brat Julii, 
Włodzimierz. Wkrótce do Salzbur-
ga na dwór księżnej toskańskiej, jako 
dama dworu, wyjechała Maria Te-
resa. Julia musiała przejąć domowe 
obowiązki. Zarządzała majątkiem, 
doglądała prac polowych oraz z od-
daniem starała się pocieszać pogrą-
żoną w żałobie i tęskniącą za dzieć-
mi, matkę. Jednak pragnienie wstą-
pienia do klasztoru okazało się sil-
niejsze od przywiązania do rodziny. 
Już w lecie 1886 roku mogła z mat-
czynym błogosławieństwem pożegnać 
dom w Lipnicy. Jak zanotowała pani 
Józefina, w środę, 18 sierpnia, „moja 
Julcia opuściła nas. Włodzimierz od-
wiózł ją do Urszulanek w Krakowie… 
Rozstanie z życiem dla Życia. Boże, 
wspieraj mnie! A jej dozwól znaleźć 
spokój duszy na drodze, którą sama 
obrała”.

Julia zapamiętała na za-
wsze miłość, cierpliwość oraz 

wyrozumiałość swojej matki i sta-
rała się naśladować ją w swojej pra-
cy wychowawczej. Powtarzała też 
często radę Józefiny Ledóchow-
skiej: „Dzieci, choćby wam się wio-
dło bardzo źle, nie traćcie nadziei!”. 
A we wstępie do książki poświęconej 
swojej matce napisała: „Czym jeste-
śmy i co posiadamy, zawdzięczamy 
po Bogu Twej macierzyńskiej mi-
łości i Twemu przykładowi. Niech 
ta książeczka w naszych smutnych 
czasach, gdy życiu rodzinnemu tak 
mało poświęca się uwagi, stanie się 
dla żon i matek drogowskazem, któ-
ry im wskaże ścieżkę do nieba przez 
ciche, cierpliwe i pokorne pełnienie 
obowiązków”.

Świętość dzieci
Antoni i Józefina Ledóchowscy 

wychowywali dziesięcioro dzieci, 
w tym trzech synów z pierwszego 
małżeństwa Antoniego. Ich pierwo-
rodna córka Maria Teresa (1863–
1922), nazywana „Matką Czarnej 
Afryki”, założyła Sodalicję św. Pio-
tra Klawera dla wspierania misji 

afrykańskich i została beatyfikowa-
na w 1975 roku. Syn Włodzimierz 
(1866–1942), jezuita, był wybit-
nym organizatorem i przez 27 lat 
generałem zakonu jezuitów. Zmarł 
w opinii świętości. Ich młodszy brat 
Ignacy (1871–1945), najpierw ofi-
cer armii austriackiej, potem Woj-
ska Polskiego, brał udział w woj-
nie polsko–bolszewickiej, a w czasie 
drugiej wojny światowej, jako gene-
rał w stanie spoczynku, zaangażo-
wał się w działalność konspiracyjną 
w Armii Krajowej. Schwytany przez 
gestapo, trafił do więzienia, gdzie 
dał odważne świadectwo: „Oczy-
wiście, że jestem generałem, i oczy-
wiście, że należę do ruchu oporu, 
bo każdy uczciwy Polak tak musi 
się zachować, ale więcej nic wam nie 
powiem”. Wywieziono go do obozu 
koncentracyjnego w Gross–Rosen, 
gdzie zginął w 1945 roku. I wresz-
cie córka Julia, matka Urszula, za-
łożycielka szarych urszulanek, zo-
stała kanonizowana przez błogosła-
wionego Papieża–Polaka, Jana Paw-
ła II, w 2003 roku.

„Słoneczny promyk”

7-letnia Julia Julia z bratem Ignacym, późniejszym generałem wojska polskiego
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W zakonnym 
habicie „Nie ja wybrałam – wybrał Bóg”

„Daj Boże, żeby z niej była święta” 
– napisała w klasztornej kronice jed-
na z sióstr urszulanek, gdy 21–let-
nia Julia Ledóchowska przestąpiła, 18 
sierpnia 1886 roku, próg ich klaszto-
ru w Krakowie. 

„Bóg chciał, bym wstąpiła do klasz-
toru sióstr urszulanek, bo ja tego nie 
chciałam. (...) Czytałam życie mat-
ki Barat, ciągnęło mnie do misjona-
rek, do sercanek. (...) Ponieważ opie-
kun mój był bratem stryjecznym prze-
łożonej sióstr urszulanek w Krakowie, 
świętej pamięci matki Popiel, więc po-
radził mamie, bym tam odprawiła re-
kolekcje. Pojechałam tam na tydzień. 
Pod koniec rekolekcji zapytał mnie 
mój spowiednik, świętej pamięci oj-
ciec Eberhardt TJ, czy nie chcę zostać 
u urszulanek, na co stanowczo odpo-
wiedziałam, że nie. Jednak trudności, 
które miałam w domu w przeprowa-
dzeniu swych zamiarów, doprowadzi-
ły mnie do tego, by wstąpić tam, gdzie 
najłatwiej mogłabym się dostać. A więc 
wstąpiłam do sióstr urszulanek w Kra-
kowie dnia 18 sierpnia 1886 r. Do-
stał się pionek nie tam, gdzie chciał, 
ale gdzie Bóg chciał. Nie ja wybrałam 
– wybrał Bóg” – wspominała Urszula 
Ledóchowska. 

Urszulanki przeniosły się do Gali-
cji, gdy władze pruskie w ramach walki 
z Kościołem katolickim i z polskością 
(Kulturkampf) zlikwidowały ich szko-
ły w Poznaniu i Gnieźnie. W Krakowie 
założyły w 1875 roku pensję z interna-
tem dla dziewcząt z rodzin ziemiań-
skich ze wszystkich trzech zaborów.

Siostra Maria Urszula
Jako postulantka, Julia przygotowy-

wała się do życia zakonnego nie tylko 
duchowo, ale także podnosiła swoje 
kwalifikacje pedagogiczne i zdała pań-
stwową maturę seminaryjną. Przyjęta 
do nowicjatu 17 kwietnia 1887 roku, 
otrzymała imię zakonne na cześć pa-
tronki założonego w XVII wieku zako-
nu urszulanek – świętej Urszuli, mę-
czennicy z pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa. Siostra Maria Urszula Le-
dóchowska modliła się do swojej orę-
downiczki: „Patronko moja, daj, abym 
mogła jak Ty, w całości, bez zastrze-
żenia, oddać się Panu mojemu. Chcę 
się palić w modlitwie, aż się spalę, tra-
wić się w pracy, aż się strawię, miło-
ścią otoczyć wszystkich i wszystko”.

Dwa lata później, w kwietniu 1889 
roku, przed złożeniem ślubów wieczy-
stych pisała do swojego brata Włodzi-
mierza: „Będę miała predykat «od Je-
zusa», to znaczy będę siostrą Urszu-
lą od Jezusa. Módl się, żeby Pan Jezus 
mógł zupełnie uważać mnie za swoją 
własność i kręcić mną, jak Jemu po-
dobać się będzie, bez oporu lub skargi 
albo szemrania z mojej strony”.

Miłość i dobroć
W prowadzonej przez urszulan-

ki pensji została najpierw nauczyciel-
ką przedmiotów matematyczno–przy-
rodniczych i języków obcych, do nauki 
tych ostatnich miała zresztą wyjątkowy 

talent. W latach 1896/97 odbyła stu-
dia językowe we Francji, uzyskując dy-
plom upoważniający do nauczania ję-
zyka francuskiego w szkołach śred-
nich. Zajmowała się także nauczaniem 
historii sztuki i literatury oraz udziela-
ła lekcji malarstwa. Sama dużo malo-
wała. Jej obrazy, m.in. kopie dzieł wiel-
kich artystów, jak choćby Velasqueza 
czy Murilla, do dzisiaj wiszą w kra-
kowskim klasztorze i domu macierzy-
stym urszulanek szarych w Pniewach.

W pracy wychowawczej, której od-
dawała się z wielkim przekonaniem, 
zbierała najlepsze owoce. Obdarzo-
na niewątpliwie wybitnym talentem 
pedagogicznym, potrafiła łączyć mi-
łość i dobroć z wysokimi wymagania-
mi i stanowczością wobec wychowan-
ków. Zachowała też swoją promienną 
radość i ujmujący uśmiech, który – jak 
przekonywała – rozprasza chmury na-
gromadzone w duszy oraz mówi o mi-
łości i dobroci Bożej. „W pracy swej 
kładła nacisk na wyrobienie charakte-
ru uczennic, które z całym zaufaniem 
do niej się garnęły. Intuicyjnie wy-
czuwały, że je kocha. I nie myliły się, 
bo dowodem miłości ze strony Matki 
były nie czcze słowa, ale czyny: głęboka 
matczyna troskliwość o potrzeby du-
chowe i materialne dziewcząt, powie-
rzonych jej pieczy” – wspominały wy-
chowanki matki Urszuli.

Matka przełożona
W 1904 roku została wybrana prze-

łożoną krakowskiego klasztoru urszu-
lanek. Jednym z jej znaczących osią-
gnięć było założenie przy klasztorze 
pierwszego na ziemiach polskich, ale 
może w ogóle na świecie, internatu dla 
studentek. Akademickie studia dziew-
cząt w tamtych czasach nie należały 

jeszcze do powszechnie akceptowa-
nych. Matka Urszula uczyniła wiele, 
aby to nieufne nastawienie społeczne 
zmienić. U niej studentki Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego znajdowały nie tyl-
ko wsparcie materialne, dobre warunki 
do mieszkania i uczenia się, ale przede 
wszystkim wsparcie duchowe i forma-
cję religijną. Matka Ledóchowska za-
łożyła też pierwszą w Polsce Sodalicję 
Mariańską dla Akademiczek.

Jako przełożona, dokonała koniecz-
nych zmian w Konstytucjach zakon-
nych, przede wszystkim w przepisach 
o klauzurze, tak aby ułatwić siostrom 
pracę apostolską. Po ich zatwierdze-
nie udała się w 1907 roku do Rzymu, 
gdzie została przyjęta przez papieża 
Piusa X, przyszłego świętego. Zwie-
rzyła mu się także ze swoich planów 
podjęcia pracy wychowawczej i apo-
stolskiej w Rosji. Ojcu Świętemu bar-
dzo spodobała się ta myśl, co tym bar-
dziej umocniło matkę Urszulę w po-
stanowieniu zrealizowania pomysłu. 
Wkrótce po powrocie do Krakowa 
otrzymała od księdza prałata Konstan-
tego Budkiewicza, proboszcza parafii 
św. Katarzyny w Petersburgu (skaza-
nego przez bolszewicki sąd, w słynnym 
procesie bpa Cieplaka, na karę śmierci 
i straconego w 1923 roku na Łubiance 
w Moskwie), propozycję poprowadze-
nia internatu u św. Katarzyny. „Duch 
wówczas w tym internacie był bardzo 
marny, kierownictwo pozostawiało 
wiele do życzenia, wydatki ogromne”. 
W tej sytuacji rada parafialna chciała 
zlikwidować placówkę, wbrew życze-
niu biskupa. Matka Urszula postano-
wiła pojechać do Petersburga i na miej-
scu podjąć decyzję, czy podejmie się 
prowadzenia internatu. Mimo niechę-
ci większości nauczycielek i uczennic 

gimnazjum zdecydowała, że obejmie 
go na rok, na próbę.

Nie było jej łatwo pożegnać swój 
dom zakonny: „Pokochałam klasztor 
krakowski, przez dwadzieścia jeden lat 
w nim przebywałam. Dobrze mi tam 
było. Malując obraz Ukrzyżowanego, 

który do niedawna wisiał jeszcze 
w ciemnej kaplicy w klasztorze kra-
kowskim, ciągle sobie powtarzałam, 
że ten Ukrzyżowany, którego maluję, 
patrzyć się będzie na mnie, gdy leżeć 
będę w trumnie ostatniej nocy w tej ka-
plicy. Bóg inaczej chciał”.

Klasztor urszulanek w Krakowie przy ul. Starowiślnej, obecnie Urszulanek Unii Rzymskiej

Naturalne farbowanie
Z iołowa Odżywka Koloryzująca 

Venita Henna Color, której głów-
nym składnikiem są  sproszkowane 
liście naturalnej Henny, głęboko od-
żywia i  wzmacnia włosy po  każdym 
zastosowaniu. Dzięki dodatkowi 
barwników kosmetycznych nadaje 
włosom pełen blasku kolor i  znako-
micie pokrywa siwe włosy. 
25 g/ ok. 5 zł.

B alsam Koloryzujący Venita Hen-
na Color z ekstraktem z natural-

nej Henny łączy nowoczesną tech-
nologię z tradycją. Jest bardzo łatwy 
w stosowaniu i znakomicie odświeża 
spłowiały kolor, odrosty, a  także tu-
szuje siwe włosy. Nie zawiera amo-
niaku i utleniaczy.
75 g/ ok. 8,50 zł.
Venita Henna Color to naturalna 
alternatywa dla farb do włosów.
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Z posługą 
na Wschodzie

Zaopatrzona w papieskie pozwolenie 
na życie zakonne w konspiracji, 31 
lipca 1907 roku matka Urszula, jako 
hrabina Ledóchowska, w towarzystwie 
jednej postulantki wyjechała do Peters-
burga na misje.

W Rosji życie zakonne było ofi-
cjalnie zakazane, dlatego siostry mu-
siały ukrywać swoją tożsamość i no-
siły stroje świeckie. Internat przy pa-
rafii św. Katarzyny wymagał wielkich 
zmian i ciężkiej pracy. Przed przyby-
ciem matki Urszuli „był zorganizo-
wany na modłę rosyjską, tzn. nie było 
w nim atmosfery rodzinnej, lecz ry-
gor i powierzchowne spełnianie prak-
tyk religijnych”.

Na początku matka Ledóchowska 
musiała pilnować robót remontowych, 
uczyć się języka rosyjskiego i cerować 
uczennicom pończochy. We wrze-
śniu przyjechały jeszcze dwie urszu-
lanki i zaczęła się praca w internacie. 
„Zadanie nasze nie było łatwe – pisała 
matka Urszula. – Dzieci, szczególnie 
starsze uczennice, były do nas uprze-
dzone, wielka część nauczycielek rów-
nież, a kolonia polska też nie ułatwia-
ła pracy, patrząc na nas bardzo kry-
tycznie. Byłyśmy dla nich zbyt katolic-
kie”. To jednak nie zraziło Matki i już 
wkrótce zyskała zaufanie dziewcząt: 
„Matka Urszula przedstawiła nam 
Boga w całkiem innym świetle, nie sto-
sowała zupełnie przymusu w prakty-
kach religijnych, miewała do nas czę-
sto konferencje i pouczenia. Mówiła 
o miłości Boga, o tym, że Go należy 
kochać, bo nas umiłował”.

Same w stolicy carów
Ponieważ dom w Petersburgu był 

tylko domem filialnym domu krakow-
skiego, matka Urszula podjęła stara-
nia o uzyskanie dla niego erekcji ka-
nonicznej. Ze względu na odległość, 
szczególne warunki pracy w Peters-
burgu, w tym np. cenzurę korespon-
dencji, kontakty z przełożoną w Kra-
kowie były bardzo utrudnione, dlate-
go powstanie autonomicznego domu 
stało się konieczne. W tych stara-
niach pomogła Urszuli rodzona sio-
stra Maria Teresa, która w tym czasie 
była generalną kierowniczką założonej 
przez siebie Sodalicji św. Piotra Kla-
wera i miała już główny dom w Rzy-
mie. Znała doskonale prawo zakonne 
i była dobrze widziana w Watykanie 
i w Świętej Kongregacji.

„Dnia 25 lutego 1908 r. otrzyma-
łam erekcję kanoniczną domu w Pe-
tersburgu z nowicjatem. Byłyśmy 
więc samoistnym domem zakonnym 
o Konstytucjach krakowskich, lecz 
same w stolicy carów. Bóg Panem je-
dynym i Opiekunem, a zastępcą Jego 
na ziemi – nasz Ojciec Święty Pius X. 
(...) Przez siostrę moją [Marię Teresę] 
kazał nam Ojciec Święty powiedzieć, 
iż możemy choćby w różowe suknie 
się ubierać, bylebyśmy tam pracowa-
ły. (…) Ojcowska dobroć Piusa X była 
dla nas w najcięższych chwilach prze-
śladowania w Rosji pociechą i siłą” 
– pisała we wspomnieniach Urszula 

Ledóchowska, która została przeło-
żoną nowego domu.

Matka Urszula zdecydowała się 
też zdać egzamin nauczycielski po ro-
syjsku, aby móc uczyć w gimnazjum 
i zarabiać pieniądze, których bardzo 
brakowało wspólnocie. Poprawiło-
by to także kontakty z uczennicami. 
Choć siostry musiały wciąż przeła-
mywać nieufność środowiska, w któ-
rym pracowały, dzięki przede wszyst-
kim gorliwości matki przełożonej uda-
wało im się objąć swoją działalnością 
coraz więcej osób. W mieście prowa-
dziły także Sodalicję Mariańską dla 
pań i studentek oraz internat dla tych 
ostatnich. Miały kontakty z katolikami 
Rosjanami, dla których matka Urszula 
starała się o kaplicę z nabożeństwami 
odprawianymi po rosyjsku, w obrząd-
ku łacińskim i greckim. Projekt jednak 
nie został zrealizowany, ponieważ nie 
wyraził zgody katolicki biskup, mimo 
że uzyskano pozwolenie rządowe. Po-
tem matka Urszula tłumaczyła tę sytu-
ację opatrznościowo. Wkrótce bowiem 
rozpoczęły się w Rosji ostre prześlado-
wania Kościoła katolickiego. Nie unik-
nęły ich także urszulanki. Były prze-
słuchiwane, zagrożone dokuczliwymi 
i niespodziewanymi rewizjami, atako-
wane w prasie.

Gwiazda Morza
W związku z tą sytuacją matka 

Ledóchowska kupiła w 1908 roku 
30–hektarową posiadłość nad Zato-
ką Fińską, w Karelii, należącej wów-
czas do Rosji. Miejsce to na cześć 
Matki Bożej nazwała Gwiazdą Mo-
rza – po fińsku Merentähti. Założy-
ła tam prywatne gimnazjum, kaplicę 

i nowicjat dla zgłaszających się do ur-
szulanek dziewcząt. „Postanowiłam 
w Merentähti otworzyć gimnazjum dla 
polskich dzieci z rosyjskim językiem 
wykładowym. Skłoniły mnie do tego 
trudności z syndykatem [rada para-
fialna] i nieprzyjazne postępowanie 
kolonii polskiej (nie wszystkich, ro-
zumie się). Będą się więcej z nami li-
czyli, jak będziemy miały swoją wła-
sną szkołę oprócz Świętej Katarzy-
ny”. Poza tym Merentähti stało się do-
skonałym miejscem do spędzania wa-
kacji dla petersburskich sióstr i dzieci. 
Dzieło miało także charakter ekume-
niczny, ponieważ matka Urszula przy-
ciągnęła do Gwiazdy Morza miejsco-
wych Finów, przeważnie luteranów. 
Specjalnie dla nich rozbudowała ka-
plicę, zapraszała ich na wspólne na-
bożeństwa, nauczyła się języka fiń-
skiego i postarała się o przetłumacze-
nie na ten język pieśni religijnych, mo-
dlitw i katechizmu.

„Dziwny urok ma Merentähti, 
wszyscy czują się tutaj jak w raju, na-
wet powołania ruszają. (…) I budowa 
znów się rusza: buduje się dom łączący 
pierwotny dom z drugim budynkiem, 
dotąd połączone korytarzykiem, przez 
co powstanie duża sala jadalna, duża 
sypialnia i cztery małe celki. Dach 
wieżyczki pokryje się blachą cynko-
wą i na szczycie umieści duży, cyn-
kiem obity krzyż, błyszczący w słoń-
cu z daleka. Co na to powiedzą Ro-
sjanie? Wszak to rok jubileuszu, szes-
naście wieków od edyktu mediolań-
skiego, od dnia, gdy Konstantyn wi-
dział krzyż w obłokach z napisem: In 
hoc signo vinces! [W tym znaku zwy-
ciężysz]. Więc to na pamiątkę jubile-
uszu nie tyle katolickiego, co chrze-
ścijańskiego”.

Niebezpieczna dla Rosji
Kłopoty z władzami carskimi były 

jednak coraz poważniejsze. Matka 
musiała ukrywać swoją prawdziwą 
działalność. Wszystkie siostry otrzy-
mały z Rzymu zwolnienia od ślubów. 
Dokumenty zakonne musiały spalić 
lub schować: „I tam, w Merentähti, 
kazałam zdjąć kratki w chórze, siostry 
po świecku musiały się uczesać, za-
kopałyśmy egzemplarze Reguły świę-
tej i inne papiery w piasku na górce, 
słowem, wszelkie środki ostrożności 
były powzięte”. Nie udało się zatrzy-
mać w Merentähti dwóch księży–za-
konników, którzy służyli w tamtejszej 
kaplicy. Zamknięto kaplicę w Peters-
burgu. Matka Ledóchowska nie waha-
ła się odwiedzać urzędników i walczyć 
o swoje dzieło. Bywała u naczelnika 
do spraw wyznań, u kuratora szkolne-
go, była nawet u premiera Stołypina: 
„Wysoki, ponury, nieprzyjemny. Pod-
noszę nos, jak tylko mogę, wysoko. 
W takich okolicznościach pokora nie 
popłaca”. Ale nikt nie chciał jej pomóc, 
bo jak się dowiedziała – była dla Rosji 
niebezpieczna. Po wybuchu pierwszej 
wojny światowej w 1914 roku, otrzy-
mała kategoryczny nakaz opuszczenia 
granic Rosji na zawsze.

„W tym znaku zwyciężysz”

Święta Urszula Ledóchowska w Petersburgu (fot. z 1907 r.)

Dyplom krzyża “Pro Fide et Ecclesia in Russia merito” – za zasługi dla wiary i Kościoła w Rosji (23 X 1931 r.)
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Na służbie

Matka Urszula zdecydowała się wy-
jechać do Szwecji, aby móc utrzy-
mywać kontakt z siostrami w Peters-
burgu. „I tak nadszedł dzień wyjaz-
du – 31 sierpnia 1914 roku (stare-
go stylu). Dzień bardzo smutny, ale 
spokojny… rozstanie matki z dzieć-
mi. Łączyła nas przecież tak głębo-
ka miłość!”.

Statek dopłynął do Sztokholmu 
2 września 1914 roku. Podróż była 
dla matki Ledóchowskiej bardzo mę-
cząca. Cierpiała z powodu rozstania 
ze wspólnotą. „Jak mi strasznie cięż-
ko było, wypowiedzieć się nie da. 
Sama, zupełnie sama jadę do obcego 
miasta – żywej duszy tam nie znam, 
język obcy. Czy będzie można kore-
spondować z moją, tak drogą sercu, 
zakonną gromadką?” – zastanawia-
ła się Matka.

Na początku znalazła wsparcie 
u ojców jezuitów z kościoła pod 
wezwaniem św. Eugenii w Sztok-
holmie, którzy pomogli jej zna-
leźć mieszkanie – pokój u katolic-
kiej rodziny. „I zaczęło się samotne 
życie na wygnaniu. Co dzień cho-
dziłam o siódmej na Mszę Świętą 
– kościół nie bardzo da leko. Wraca-
łam o ósmej, jadłam śniadanie i po-
tem to pisa łam listy, to uczyłam się 
po szwedzku, bo chciałam jak naj-
prędzej mówić i rozumieć w tym 
języku. O jedenastej drugie śnia-
danie z całą rodziną”. Od drugiej 
do czwartej dawała lekcje francu-
skiego. Po obiedzie chodziła do ko-
ścioła na swoje modlitwy i Drogę 
Krzyżową. Po pewnym czasie zaczę-
ła uczyć w żeńskiej szkole sióstr św. 
Józefa i przy niej znalazła nowe, wy-
godniejsze mieszkanie. Choć wciąż 
bardzo samotna i niespokojna o los 
sióstr w Petersburgu, powoli za-
częła rozwijać misyjną działalność. 
W marcu 1915 roku na prośbę za-
przyjaźnionych miejscowych pań za-
łożyła Sodalicję Mariańską.

W polskiej sprawie
W tym czasie jej brat Włodzi-

mierz został wybrany generałem 
Towarzystwa Jezusowego. Urszu-
la darzyła go wielką miłością i mia-
ła do niego pełne zaufanie. Często 
zasięgała jego rady przy podejmo-
waniu ważnych decyzji. On też po-
parł jej nalegania na to, żeby sio-
stry w Petersburgu porzuciły inter-
nat i przyjechały do niej do Szwe-
cji. Uważała, że siostry powinny 
być tam, gdzie ich przełożona. Tak 
rzeczywiście się stało. Urszulanki 
kolejno opuszczały Rosję od 1915 
do 1917 roku. Najpierw założy-
ły w Djursholmie koło Sztokholmu 
Instytut Języków Obcych dla skan-
dynawskich dziewcząt.

Wiele uwagi i energii Urszula Le-
dóchowska poświęciła sprawie odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Już w kwietniu 1915 roku, w od-
powiedzi na list Henryka Sienkie-
wicza, stojącego na czele Komitetu 
Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, 

założonego w szwajcarskim Vevey, 
rozpoczęła cykl wykładów o Pol-
sce. Ich celem było zapoznanie opi-
nii publicznej w krajach skandynaw-
skich z sytuacją zniewolonej ojczy-
zny, walczącej o wolność, i uzyska-
nie pomocy materialnej dla ludności 
polskiej oraz wsparcia moralnego 
i dyplomatycznego dla sprawy Pol-
ski. Na pierwszy odczyt zaproszono 
księcia Karola I, brata króla Szwecji 
Gustawa V, jego żonę, duńską księż-
niczkę Ingeborgę, i wiele ważnych 
osobistości ze świata polityki i kultu-
ry. Matka Urszula wspominała póź-
niej: „Dwunastego kwietnia – dzień 
był ładny, wieczór jasny. Sala pełna. 
Selma Lagerlöf (największa szwedz-
ka pisarka) pomiędzy gośćmi. Cze-
kam i serce bije strasznie. (…) Dano 
znak. Wychodzę – z meda lem Dzie-
ci Maryi jako ozdobą. Parę słów 

podziękowania za przybycie na kon-
ferencję, parę słów wstępu, potem 
odczytanie listu Henryka Sienkie-
wicza, i dalej: rzut oka na działal-
ność Polski w stosunku do Europy 
– przedmurze chrześcijaństwa, te-
raźniejsze spustoszenia, walka bra-
tobójcza, nadzieja lepszej przyszło-
ści. Zakończyłam tą strofą z Boże, 
coś Polskę po francusku:
Jedno Twe słowo, wielki niebios 
Panie,
Z prochów nas podnieść znowu bę-
dzie zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy 
wolne!

Niezwykła polska hrabina
Im dłużej mówiłam, tym bardziej 

uciekał strach. Widziałam, że słucha-
ją uważnie, nawet ze wzruszeniem. 

Po skończonej konferencji i bili bra-
wo, i dawali pieniądze panienkom 
stojącym w drzwiach z tacami”. Na-
wet rosyjski minister wręczył Mat-
ce sto rubli i „ze łzami rzekł: Pro-
szę pani, nie wszyscy tacy jesteśmy”. 
W prasie ukazały się entuzjastyczne 
recenzje. Hjalmar Branting, przy-
szły premier Szwecji i laureat poko-
jowej Nagrody Nobla w 1921 roku, 

napisał: „We czwartek hra-
bina Ledóchowska ma kon-
ferencję po niemiecku, a to, 
co ma do powiedzenia, zasłu-
guje na to, by niewiasty i męż-
czyźni, mający serce, przyszli 
posłuchać jej słów”. W cią-
gu prawie trzech lat „niezwy-
kła polska hrabina” wygłosiła 
ponad 80 konferencji w sze-
ściu językach w wielu miej-
scowościach Szwecji, Norwe-
gii i Danii. Z tej ostatniej prze-
słano do Polski 14 wagonów 
żywności. W Norwegii wspar-
cie pieniężne przekazał sam 
król Haakon VII, który przy-
jął matkę Urszulę na audien-
cji. Coraz poważniejsza sy-
tuacja w Polsce, nędza i głód 
skłoniły matkę Ledóchowską 
do napisania odezwy do ma-
tek szwedzkich w sprawie po-
mocy dla matek polskich. Wy-
drukowało ją około 270 gazet 
szwedzkich.

Przedstawiciel Naczelne-
go Komitetu Narodowego 
z Krakowa, Michał Sokol-
nicki, w swym sprawozda-
niu z podróży do Skandyna-
wii pisał: „P. Ledóchowska 
przedstawia się jako niezwy-
kle utalentowana mówczy-
ni, władająca wielką ilością 
języków, biegle, jak rodzin-
nym, jako osoba o charakte-
rze niewypowiedzianie pro-
stym, dawna Polka utożsa-
miająca Ojczyznę z religijnym 
umiłowaniem. Uduchowienie 
jej oddziaływa w sposób nie-
zwykły na otoczenie: szwedz-
cy socjaliści popierają jej wy-
stąpienie za za warty w nich 
pierwiastek humanitarny, in-
terwencjoniści za propagandę 
przeciw–rosyjską, partie kon-
serwatywne za to, że przez 
gorącą miłość do swojej Oj-
czyzny wzbudza uczucia pa-
triotyczne w ogóle... Uspo-
sobienie P. L. do Legionów 
jest pełne prostego ukocha-
nia i zapału, zaś usposobie-
nie do N. K. N. jest również 
niezmącone żadnym uprze-
dzeniem”. Za tę patriotycz-
ną działalność w niepodle-
głej Polsce przyznano matce 
Urszuli Krzyż Oficerski Od-
rodzenia Polski oraz Krzyż 
Niepodległości.

W 1917 roku matka Ledó-
chowska założyła w Aalbor-
gu, w Danii, dom dla sierot 

po robotnikach polskich, który stał 
się także ośrodkiem polonijnym dla 
dorosłych, gdzie odprawiano Msze 
św. po polsku, organizowano wigi-
lie, wieczornice, wykłady. W Aalbor-
gu powstała także szkoła społeczno–
gospodarcza dla dziewcząt skandy-
nawskich. Tam też przeniosły się sio-
stry, kiedy w 1918 roku zamknięto 
dom i szkołę w Szwecji.

Bogu i Ojczyźnie

Święta Urszula (w środku) po jednym z odczytów w Skandynawii.

Prasa skandynawska o działalności św. Urszuli
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W Pniewach

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
matka Urszula chciała spełniać swą misję 
w Ojczyźnie. Dlatego założyła nową gałąź ur-
szulanek – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulan-
kami szarymi.

Polskie urszulanki, aby lepiej służyć od-
rodzonej Rzeczpospolitej, postanowiły zjed-
noczyć wszystkie dotąd autonomiczne domy 
pod jedną władzą centralną. W 1919 roku 
utworzyły w Krakowie Unię Urszulanek Pol-
skich z matką Ignacją Szydłowską jako prze-
łożoną generalną. Do tej kongregacji pragnę-
ła dołączyć ze swoją wspólnotą matka Ledó-
chowska. Pierwsze rozmowy prowadzone 
przez nią w Polsce, jesienią 1919 roku, zda-
wały się potwierdzać obrany kierunek, ale na 
początku 1920 roku nadzieje na unię zosta-
ły rozwiane: „Matka Ignacja napisała, że po 
rozważeniu sprawy z radą generalną doszły 
do przekonania, iż nie mogą nas przyjąć do 
swej Kongregacji. (…) Jednym słowem, roz-
brat kompletny”.

Postanowiłam sama sobie radzić
Matka Urszula boleśnie przeżyła taki ob-

rót sprawy. Rozpoznała w tym jednak wolę 
Bożą. Podbudowana radą brata Włodzimie-
rza, postanowiła starać się o utworzenie no-
wego zgromadzenia urszulańskiego. „Trzeba 
teraz odważnie zabrać się do pracy. Przede 
wszystkim musiałyśmy uregulować naszą sy-
tuację zakonną, która wciąż jeszcze opiera-
ła się na pozwoleniach wyjątkowych, danych 
przez Piusa X. A ponadto poszukać pola pra-
cy w Polsce. Po długoletnim wygnaniu tam te-
raz musimy swoje Zgromadzenie przenieść, 
tam je rozwijać”. Urszula rozpoczęła starania 
o kupno „małego majątku ziemskiego, do-
kąd byśmy mogły z polskimi dziećmi przyje-
chać i gdzie mogłybyśmy prowadzić zarów-
no ochronkę dla naszych, z Danii przywiezio-
nych dzieci, jak i szkołę gospodarstwa domo-
wego dla polskich panien. Nie można było li-
czyć na to, żeby ktoś w Polsce zwrócił się do 
nas z propozycją pracy. Zorientowałam się, 
będąc w kraju, że patrzą tu na nas z pewnym 
niedowierzaniem. Postanowiłam sama sobie 
radzić”. Trudności ze znalezieniem domu 
rozwiązała bł. Teresa od Dzieciątka Jezus, do 
której po niepowodzeniach z zakupem grun-
tu zwróciła się matka Urszula w błagalnej no-
wennie. „Dnia 11 lutego 1920 roku, w święto 
Matki Boskiej z Lourdes, Pniewy zostały ku-
pione”. Były to dwie sąsiadujące ze sobą po-
sesje w Lubocześnicy pod Pniewami, w po-
wiecie szamotulskim, w Poznańskiem. „Ale 
jak się kupuje, trzeba i płacić”. 

Matka Ledóchowska podjęła więc znów 
cykl konferencji w Skandynawii. Niestety, 
pierwsze odczyty nie przyniosły spodziewa-
nych dotacji. W końcu w Kristianii (dzisiej-
sze Oslo) podeszła do Urszuli matka jednej 
z uczennic z Aalborga, pani Stolt–Nielsen, 
żona norweskiego armatora oraz filantropa, 
wówczas konsula w Danii, który ofiarował po-
trzebne dwadzieścia tysięcy koron. Tak ura-
dowało to Matkę, że na pamiątkę tego wyda-
rzenia zdecydowała, że nazwie zakład pniew-
ski imieniem św. Olafa, króla Norwegii, któ-
ry zjednoczył kraj, utrwalił w nim chrześci-
jaństwo i został uznany patronem Norwegii. 
W ten sposób matka Ledóchowska, jej siostry 
i polskie sieroty mogły wrócić do Polski. Po-
została jeszcze sprawa uregulowania stosun-
ków zakonnych.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego

W dniu swoich 55. urodzin matka Urszu-
la wyjechała z duńskiego Aalborga do Rzymu, 
gdzie spotkała się jeszcze ze swoją, już cho-
rą, siostrą Maria Teresą (zmarła w 1922 roku) 
i starała się przez osiem tygodni o pozytywne 
rozwiązanie sytuacji swojej wspólnoty. W roz-
strzygnięciu prawnych komplikacji pomógł jej 
brat Włodzimierz, który doszedł do wniosku, że 
należy poprosić, aby erekcja kanoniczna, otrzy-
mana dla domu urszulańskiego w Petersburgu, 
została przeniesiona na dom w Pniewach. Zgod-
nie z jego radami, 7 czerwca 1920 roku Świę-
ta Kongregacja uwzględniła prośby matki Le-
dóchowskiej i Pniewy uznała za autonomiczny 
dom urszulański z nowicjatem, a przekształconą 
wspólnotę za nowe zgromadzenie o charakte-
rze apostolskim, o nazwie: Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Oprócz 
nazwy oficjalnej szybko zaczęła funkcjonować 
nazwa popularna: szare urszulanki.

Ukochana Ojczyzna
Z Wiecznego Miasta matka Urszula po-

jechała do Polski obejrzeć nową siedzibę: 
„Dzień fatalny, bo lało. Wille miłe, szcze-
gólnie większa ładnie odnowiona, siostry już 
po troszku tam się zagospodarowały. Okoli-
ca niezbyt dobrze się zaprezentowała, gdyż 
wszystko tonęło w strugach padającego desz-
czu (…). Naradzałam się z ojcem Tuszow-
skim, czy wobec wojny z bolszewikami nie 
odłożyć powrotu do kraju. I on, i wszyscy 
inni doradzali, żeby jednak przyjechać”. Dla-
tego na początku sierpnia matka Ledóchow-
ska z gromadką dzieci opuściła Aalborg i po 
kilku dniach znalazła się w Polsce: „W Tcze-
wie – polska granica. Byliśmy tam o jedena-
stej w nocy. Obudziłam starsze dzieci. Pomo-
dliliśmy się wspólnie. Jesteśmy w Polsce (…). 
Oto granica, wolna, ukochana Ojczyzna! Na-
przeciw naszego pociągu stoi pociąg z ran-
nymi żołnierzami. Pierwszy raz widzą dzieci 
polskiego żołnierza”. 

W Pniewach warunki były jeszcze trud-
ne: „Dzieci śpią po części na słomie, siostry 
też, ale to wszystko nic, jesteśmy już u siebie, 
w domu, w Polsce. Jaki urok w tych słowach: 
Polska, Ojczyzna! – po tak długiej tułaczce po 
obcych krajach (…) Bóg miłosierny pozwolił 
nam wrócić do kraju! Nowe życie przed nami. 
Przyszłość – to praca dla naszej Polski, dla któ-
rej dziś wszyscy z całym poświęceniem praco-
wać są zobowiązani”.

Sześćdziesiąt dziewięć lat później Ojciec 
Święty Jan Paweł II modlił się do błogosławio-
nej Urszuli 11 maja 1989 roku: „Niech Ci Bóg 
wynagrodzi za to natchnienie i niech Ci wyna-
grodzi również za charyzmat, jaki wraz z tym 
natchnieniem przekazałaś Twojemu Zgroma-
dzeniu. Za to chcę Ci przede wszystkim po-
dziękować, a raczej Bogu chcę podziękować 
za tę łaskę, którą obdarzył Ciebie, przez Cie-
bie Zgromadzenie i cały Kościół”. 

Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1

62–045 Pniewy
email: sanktuarium.pniewy@urszulanki.pl

tel. 61 293 81 82, kom. 698 228 215

Prośby o modlitwę oraz podziękowania 
za łaski otrzymane za wstawiennictwem 

św. Urszuli można wysyłać na adres email: 
intencje.pniewy@urszulanki.pl

„Już u siebie, w domu, w Polsce…”

W Pniewach
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Poświęcić 
wszystko

Przez dwadzieścia lat Założyciel-
ka czuwała nad rozwojem zgroma-
dzenia. O celu życia swojego i sióstr 
mówiła: „Nasza polityka – to miłość 
Boga, to miłość Ojczyzny. I dla tej 
polityki miłości gotowe jesteśmy po-
święcić i siły, i czas, i życie”.

Po przeniesieniu się do Pniew 
matka Urszula energicznie przystą-
piła do pracy. Mimo trudnych wa-
runków, już we wrześniu 1920 roku 
założyła Szkołę Gospodarstwa Do-
mowego dla dziewcząt, przyszłych 
żon i matek. Dla nich też prowadzi-
ła Sodalicję Mariańską oraz zaczęła 
wydawać, w 1924 roku, kwartalnik 
„Dzwonek św. Olafa”, drukowany 
we własnej drukarni zgromadzenia. 
Dla chłopców, którzy zamierzali zo-
stać kapłanami, w 1924 roku zorga-
nizowała tzw. Małe Kolegium Piusa 
X. Pomagała także jego absolwentom 
w dalszej drodze – w seminarium. 
W roku następnym założyła w Pol-
sce Krucjatę Eucharystyczną – ist-
niejącą już we Francji organizację re-
ligijną dla dzieci. W 1939 roku nale-
żało do niej około 200 tysięcy dzieci 
polskich. Siostry wydawały dla nich 
czasopisma „Orędowniczek Eucha-
rystyczny” i „Mały Orędowniczek”, 
do których regularnie pisała matka 
Urszula i których nakład przekraczał 
100 tysięcy egzemplarzy.

Potrzebne miłosierdzie
Placówki urszulanek szarych po-

wstawały już od 1921 roku w ca-
łej Polsce – w Poznaniu, Sieradzu, 
Łodzi, Warszawie, Wilnie, na Wo-
łyniu i Polesiu. Siostry zakładały 
domy dziecka, przedszkola, szkoły, 
internaty dla uczennic i studentek, 
prowadziły świetlice, biblioteki, ta-
nie kuchnie, stołówki, koła gospo-
dyń, kolonie letnie dla ubogich dzie-
ci i młodzieży, kursy zawodowe, np. 
kroju i szycia, dokształcały katechet-
ki oraz nauczycielki innych przed-
miotów. Od 1922 roku pracowały 
w fabrycznej Łodzi, gdzie powierzo-
no im formację katechetek. Prowa-
dziły tam internat, uczyły w szkole, 
organizowały Krucjatę, nabożeństwa 
i uroczystości religijne. Zamieszkały 
na warszawskim Powiślu, skąd do-
cierały też do innych biednych miejsc 
stolicy, żeby opiekować się bezro-
botnymi, pomagać w szukaniu pra-
cy, organizować tanie obiady, uczyć 
religii dzieci i dorosłych. 

W Czarnym Borze koło Wilna 
matka Urszula założyła w 1927 roku 
Szkołę dla Kierowniczek Interna-
tów, dla której sama opracowała 
program nauczania. W samym Wil-
nie od 1933 roku, urszulanki prowa-
dziły internat dla Państwowej Szko-
ły Położnych. 

„Chciałabym ogarnąć wieś 
i po trzy: jedną nauczycielkę ludową, 
jedną pielęgniarkę i jedną gospodynię 
tam posyłać, by w trójkę wieś przero-
biły” – pisała matka Urszula do swoje-
go brata Włodzimierza. W prasie i ra-
diu zwróciła się z apelem do polskich 

dziewcząt, aby po ukończeniu szkoły 
poświęciły rok lub dwa na pracę cha-
rytatywno–apostolską. „Nasze cza-
sy są czasami egoizmu – byleby mnie 
było dobrze, to wystarcza. A Pan Bóg 
jakby chciał nas zmusić do miłosier-
dzia, zsyłając tyle nieszczęść. Mamy 
teraz szerokie pole dla praktyki mi-
łosierdzia. Czy pamiętamy, by poma-
gać, ratować według możności? Ale 
i o tym pamiętajmy, że to jeszcze nie 
miłosierdzie, gdy damy to, co nam nie-
potrzebne, gdy oddamy ubranie, któ-
re nam się nie podoba. Wtedy zaczy-
na się prawdziwe miłosierdzie, gdy 
dajemy z tego co nam miłe, przyjem-
ne, gdy dając, czynimy ofiarę. A nie 
ma większego szczęścia na ziemi, jak 
być promykiem szczęścia dla innych, 
i nie ma pewniejszej drogi do nieba, 
jak droga miłosierdzia dla biednych 
i cierpiących”.

Wasza misja tu
Urszulanki szare zakładały swoje 

dzieła także poza granicami Polski. 
W 1926 roku matka Urszula założyła 
w Sieradzu Seminarium Misyjne dla 

dziewcząt. Myślała o wyprawie mi-
syjnej do Peru, która jednak nie do-
szła do skutku.

W 1928 roku przyjęła propozycję 
Ojca Świętego Piusa XI, aby popro-
wadzić dom akademicki dla studen-
tek w Rzymie, a wkrótce urszulan-
ki wprowadziły się do dzielnic naj-
uboższych – na via Boccea (1929) 
oraz na Primavalle (1933), gdzie 
„są same baraki czerwone – i dla nas 
taki dadzą. Prosiłam, by nic lepszego 
nie budować. I tam będziemy razem 
z biednymi żyły, uczyły ich katechi-
zmu, leczyły i kochały. Ojciec, któ-
ry tam tę pracę urządza, powiedział 
mi: Wy musicie uświęcić się sulla 
strada, na ulicy, jak Apostołowie”. 
We Francji urszulanki szare od 1930 
roku opiekowały się polskimi robot-
nicami z fabryk jedwabiu, organizu-
jąc dla nich internat oraz życie reli-
gijne i kulturalne.

Matka Urszula prowadziła swoją 
apostolską działalność poprzez pu-
blikowanie różnych artykułów, pi-
sanie powieści dla dzieci, książek 
dla sióstr i wygłaszanie odczytów. 

Wielokrotnie zabierała głos na Kon-
gresach Eucharystycznych – diece-
zjalnych i ogólnopolskim w Poznaniu 
– oraz na zjazdach Akcji Katolickiej. 
Mówiła o wychowaniu chrześcijań-
skim, o roli matki w rodzinie i kobie-
ty w społeczeństwie. Prowadziła po-
nadto bogatą korespondencję.

Apostołka uśmiechu
Zaangażowała się także w sprawę 

wyniesienia na ołtarze królowej Ja-
dwigi, w której widziała wzór wład-
czyni młodej, ale dojrzałej, odpowie-
dzialnej i mądrej, kobiety wszech-
stronnie wykształconej, rozumieją-
cej obowiązki wobec państwa i pod-
danych, głęboko wierzącej, kochają-
cej Boga i Ojczyznę. Matka Urszula 
założyła w 1937 roku w Rzymie Ko-
mitet Propagandy Kanonizacji Kró-
lowej Jadwigi i wygłosiła porywające 
przemówienie w obecności polskich 
dyplomatów, duchownych, profeso-
rów uniwersytetów papieskich i ko-
lonii polskiej. Dzięki poparciu spra-
wy przez księcia arcybiskupa Ada-
ma Stefana Sapiehę, podjęte zostały 

pierwsze kroki do rozpoczęcia for-
malnego procesu, uwieńczone suk-
cesem wiele lat później przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Apostolstwo matki Ledóchow-
skiej miało jeszcze jeden istotny rys: 
„Być apostołem – to pałać pragnie-
niem, by innych do Boga prowadzić. 
Apostolstwo, które szczególnie dziś, 
w naszych czasach, bardzo jest pożą-
dane, potrzebne i skuteczne, to apo-
stolstwo uśmiechu. Uśmiech na two-
jej twarzy wywołuje uśmiech na in-
nych twarzach, a z uśmiechem wstę-
puje do duszy trochę radości, tro-
chę ciepła, trochę ufności. Uśmiech 
rozprasza chmury, nagromadzo-
ne w duszy. (…) Uśmiech na two-
jej twarzy pozwala każdemu zbli-
żyć się bez obawy, by cię o coś pro-
sić, o coś spytać, bo uśmiech już 
z góry obiecuje chętne spełnienie 
prośby, grzeczną odpowiedź. Nie-
raz uśmiech wlewa do duszy znie-
chęconej, smutnej, zbolałej, jakby 
nowe życie, nadzieję, że nastaną lep-
sze czasy, że nie wszystko stracone, 
że Bóg czuwa”.

„Innych do Boga prowadzić…”
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W drodze 
na ołtarze

„Jedno miałam pragnienie – chcia-
łam służyć Bogu i Ojczyźnie. Wszyst-
ko Bogu oddaję, bo Jemu jednemu 
należy się chwała. Używa On do 
swych dzieł małych stworzeń i aku-
rat mnie zechciał sobie wziąć”.

Matka Urszula Ledóchowska 
umarła 29 maja 1939 roku o go-
dzinie 17.15, w domu generalnym 
swojego Zgromadzenia w Rzymie. 
Od wielu lat chorowała na nowo-
twór. W ostatnich ziemskich chwi-
lach towarzyszyły jej urszulanki sza-
re i generał jezuitów, jej rodzony 
brat o. Włodzimierz. Uroczysto-
ści pogrzebowe odbyły się 1 czerw-
ca w bazylice Matki Bożej Anielskiej 
i na rzymskim cmentarzu Campo 
Verano, gdzie ciało Matki Urszuli 
spoczęło w grobowcu Zgromadze-
nia. W chwili jej śmierci zgromadze-
nie liczyło około 780 sióstr, w ponad 
30 wspólnotach w trzech krajach.

Na szlakach Ewangelii
Nagłe i całkowite uzdrowienie, 

15 lutego 1946 roku w Zakopanem, 
nieuleczalnie chorej urszulanki sza-
rej s. Danuty Pawlak, stało się bez-
pośrednim powodem starań o for-
malne otwarcie procesu beatyfikacyj-
nego. Siostra Danuta od 1938 roku 
chorowała na niedokrwistość zani-
kową. W 1944 roku została prze-
wieziona z Warszawy do Zakopane-
go w stanie skrajnego wyczerpania. 
Zarówno leczenie szpitalne, jak i do-
mowe, prowadzone przez wybitnych 
specjalistów, nie dawało trwałej po-
prawy. W lutym 1946 roku oczeki-
wano rychłej śmierci chorej. Wtedy 
siostry rozpoczęły nowennę do Ser-
ca Jezusowego, za wstawiennictwem 
matki Ledóchowskiej, o uzdrowie-
nie s. Danuty. Ostatniego dnia no-
wenny chora wyzdrowiała. Jej nagłe 
zjawienie się na Mszy św. następne-
go ranka wywołało prawdziwy szok. 
Uzdrowienie było całkowite i trwałe. 
Siostra Pawlak zmarła w 1996 roku.

Matka Urszula dokonała jesz-
cze drugiej cudownej interwencji, 
trzy miesiące później, 26 maja 1946 
roku. W Samarzewie, w Wielkopol-
sce, mistrz ciesielski Jan Kołodziej-
ski poważnie poranił sobie rękę piłą 
tarczową, spalinową. Ponieważ do 
szpitala we Wrześni dotarł dopiero po 
dziesięciu godzinach, groziła mu na-
tychmiastowa amputacja przedramie-
nia, na którą nie wyraził zgody. Kie-
dy był w stanie krytycznym otrzymał 
od czuwającej przy innym pacjencie 
Gertrudy Gąsiorowskiej modlitwy do 
Serca Jezusowego i fotografię matki 
Ledóchowskiej. Po dwu–trzygodzin-
nej gorącej modlitwie za wstawiennic-
twem matki Urszuli ból w ręce nagle 
ustał. Ręka była zdrowa. Kołodziejski 
wykonywał nadal swój zawód, nigdy 
nie miał żadnych problemów ze ska-
leczoną ręką. Zmarł w 1987 roku.

Dokonana w 1959 roku ekshu-
macja wykazała, że ciało matki Le-
dóchowskiej nie uległo rozkładowi. 
Zostało więc przeniesione do kaplicy 

domu generalnego urszulanek sza-
rych w Rzymie przy ulicy Casaletto.

Sługa Boża Urszula Ledóchow-
ska została beatyfikowana przez Jana 
Pawła II 20 czerwca 1983 roku 
w Poznaniu i była pierwszą Polką 
ogłoszoną błogosławioną na ojczy-
stej ziemi. Razem z rzeszą wiernych 
w uroczystościach brali udział cu-
downie uzdrowieni s. Danuta Paw-
lak i Jan Kołodziejski. 

Kult nowej Błogosławionej był 
w Polsce bardzo żywy, dlatego też 
zdecydowano o przeniesieniu jej 

relikwii z Rzymu do domu macie-
rzystego urszulanek Serca Jezusa 
Konającego w Pniewach. W maju 
1989 roku bł. Urszula Ledóchow-
ska przez Włochy, Austrię i Czecho-
słowację została uroczyście przewie-
ziona do Polski. W Rzymie żegnał ją 
Jan Paweł II: „Droga Matko, wracasz 
na ziemię ojczystą. Długa była Two-
ja droga, która Cię z ziemi ojczy-
stej wyprowadziła. Wyprowadziła na 
szlaki Ewangelii. (…) Żegnamy Cię 
serdecznie. Wiemy, że ziemia ojczy-
sta ma prawo do Twojej obecności”. 

Wpatrzona w oblicze Chrystusa
Latem 1996 roku cudowna in-

terwencja bł. Urszuli uratowała ży-
cie czternastoletniemu chłopcu, co 
stało się bezpośrednim powodem 
do podjęcia starań o przeprowadze-
nie procesu kanonizacyjnego. Ocalo-
ny Daniel Gajewski spędzał wakacje 
w domu urszulanek szarych w Oża-
rowie. Po południu, 2 sierpnia, kosił 
trawę w ogródku sióstr elektryczną 
kosiarką. W czasie rozłączania prze-
dłużaczy, z których jeden nie spełniał 
wymaganych norm bezpieczeństwa, 

chłopiec został porażony prądem. 
Ponieważ ogródek był oddzielony 
od pozostałych części gospodarstwa 
wysokim murem, a chłopak praco-
wał sam, nikt wypadku nie widział, 
ani nie słyszał krzyku. Gdy Daniel 
tracił już świadomość, zobaczył wy-
chodzącą z domu urszulankę, która 
oderwała go od przewodu elektrycz-
nego. Udało mu się dojść do kaplicy 
gdzie, dziękując za uratowanie życia, 
podszedł do tabernakulum, objął je, 
ucałował, zaczął śpiewać i krzyczeć. 
Hałas usłyszała jedna z sióstr i ona 

„To, co przyziemne, czyniła świętym”
Nowenna za przyczyną św. Urszuli Ledóchowskiej

O Jezu, Sercu Twemu polecam... Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe 
wskaże. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam 
Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.

O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, gdyż sa-
m(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam 
się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

*
Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modli-

twy, zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wier-
nej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego, i udziel nam 
łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

Modlitwa o przeżywanie codzienności na wzór świętej Urszuli
Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś świętą Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi
i Jego Ciału, którym jest Kościół.
Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych, dla pozbawionych nadziei i poszukujących 
sensu życia.
Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem
przeżywali naszą codzienność w duchu miłości i służby Tobie i naszym 
siostrom, i braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cudownie uzdrowieni: s. Danuta Pawlak i Jan Kołodziejski składają dary 

podczas beatyfikacji matki Urszuli w Poznaniu, 20 czerwca 1983

Cudownie uratowany przez bł. Urszulę Daniel Gajewski przed kamieniem 

postawionym w miejscu cudu w Ożarowie Maz.
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znalazła pokrwawionego oraz popa-
rzonego chłopca. Wtedy okazało się, 
że żadna z urszulanek przebywają-
cych w domu nie pomogła Danielo-
wi, a samodzielne oderwanie się od 
przewodu nie było możliwe. Uznano 
zatem cudowną interwencję, a w ra-
tującej chłopca zakonnicy rozpozna-
no matkę Urszulę. Jan Paweł II kano-
nizował bł. Urszulę w swoje 83. uro-
dziny, 18 maja 2003 roku w Rzymie. 
W homilii powiedział: 

„Św. Urszula Ledóchowska przez 
całe swe życie wiernie i z miłością 
wpatrywała się w oblicze Chrystusa, 
swego Oblubieńca. W sposób szcze-
gólny jednoczyła się z Chrystusem 
konającym na Krzyżu. To zjednocze-
nie napełniało ją niezwykłą gorliwo-
ścią w dziele głoszenia słowem i czy-
nem Dobrej Nowiny o miłości Boga. 
Niosła ją przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży, ale także osobom znaj-
dującym się w potrzebie, ubogim, 
opuszczonym, samotnym. Do nich 
wszystkich mówiła językiem miłości 
popartej czynem. 

Z przesłaniem Bożej miłości 
przemierzyła Rosję, kraje skan-

dynawskie, Francję i Włochy. Była 
w swoich czasach apostołką nowej 
ewangelizacji, dając swym życiem 
i działaniem dowód, że miłość ewan-
geliczna jest zawsze aktualna, twór-
cza i skuteczna.

I ona czerpała natchnienie i siły 
do wielkiego dzieła apostolstwa 
z umiłowania Eucharystii. Pisała: 
Mam miłować bliźnich, jak Jezus 

mnie umiłował. Bierzcie i jedzcie 
me siły, bo one są do waszej dyspo-
zycji... Bierzcie i jedzcie moje zdol-
ności, moją umiejętność, me ser-
ce – niech swą miłością rozgrzewa 
i rozjaśnia życie wasze... Bierzcie 
i jedzcie mój czas – niech on będzie 
do waszej dyspozycji. Jam wasza, 
jak Jezus jest mój. Czy w tych sło-
wach nie brzmi echo oddania, z ja-
kim Chrystus w Wieczerniku ofiaro-
wał samego siebie uczniom wszyst-
kich czasów? (…)

W świetle tej eucharystycznej mi-
łości św. Urszula w każdej okolicz-
ności umiała dostrzec znak czasu, 
aby służyć Bogu i braciom. Ona wie-
działa, że dla człowieka wierzącego 
każde, nawet najmniejsze wydarze-
nie staje się okazją do realizowania 
planów Bożych. To, co zwyczajne, 
czyniła nadzwyczajnym; codzienne 
zamieniała w ponadczasowe; to, co 
przyziemne, czyniła świętym.

Jeżeli dziś św. Urszula staje się 
przykładem świętości dla wszyst-
kich wierzących, to dlatego, że jej 
charyzmat może być podjęty przez 
każdego, kto w imię miłości Chry-
stusa i Kościoła chce skutecznie da-
wać świadectwo Ewangelii we współ-
czesnym świecie. Wszyscy może-
my uczyć się od niej, jak z Chrystu-
sem budować świat bardziej ludzki 
– świat, w którym coraz pełniej będą 
realizowane takie wartości, jak: spra-
wiedliwość, wolność, solidarność, 
pokój. Od niej możemy uczyć się, jak 
na co dzień realizować nowe przyka-
zanie miłości”.
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Jan Paweł II modli się w Watykanie przed relikwiami bł. Urszuli przed przewiezieniem ich do Polski, maj 1989 r.
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K
reatywna, otwarta, 
mądra, pragmatycz-
na. Genialny peda-
gog. Uśmiechnięta, 
drobna zakonnica, 

która stanowić dziś może 
wzór dla kobiet. Nawet dla 
współczesnych feministek, 
którym brakuje aksjologicz-
nej busoli. Święta.

Dla mnie też jest inspi-
rująca. Szukam sposobu, 
w jaki mogłabym o tym prze-
konująco opowiedzieć.

Wychowawczyni
Julia rodzi się w Austrii 

w 1865 roku w rodzinie pol-
skiego hrabiego Antoniego Le-
dóchowskiego i jego szwaj-
carskiej małżonki Józefiny Sa-
lis–Zizers, mającej szeroko roz-
gałęzione europejskie koligacje. 
Niesie więc w sobie ciekawe 
dziedzictwo, a miłość w domu 
rodzinnym pozwala jej harmo-
nijnie się rozwijać. Ma w swo-
jej matce wspaniały wzór ko-
biety spełnionej, która dobrze 
przeżyła życie, a która w swoim 
dzienniku zanotowała: „Chcia-
łabym mocno wpoić moim 
dzieciom zasady religijne. Je-
żeli mi się to uda, będę mogła 
spokojnie zamknąć oczy”.

W 1886 roku wstępuje 
do klasztoru urszulanek kra-
kowskich. Tam w pełni odkry-
wa swą kobiecość, która wpi-
sana jest w śluby zakonne. 
Oddanie na wyłączną służbę 
Bożą bardzo mocno określa jej 
życie w nowej rzeczywistości, 
bo jak sama mówi, pragnie 
„spalać się miłością”. Rozwi-
ja się jako nauczycielka, wy-
chowawczyni i przewodnicz-
ka młodych dziewcząt. Wi-
dząc potrzebę wsparcia aspi-
racji edukacyjnych studentek 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, otwiera dom dla młodych 
akademiczek. Jest to pierw-
sza tego typu placówka w Pol-
sce, tym ciekawsza, że pro-
wadzona przez żeński za-
kon. Matka Urszula jest na-
uczycielką i wychowawczy-
nią z urodzenia, ma genial-
ną intuicję pedagogiczną. 
Z pasją uczy i prowadzi mło-
de kobiety, kierując się ser-
cem i przekonaniem, że mło-
da osoba wymaga integralne-
go wychowania, które będzie 
ją wspierać na drodze rozwo-
ju w każdej sferze: intelek-
tualnej, duchowej, fizycznej. 
Doświadczenia pedagogicz-
ne weryfikuje i rozwija póź-
niej w Rosji i Skandynawii, 
a także po powrocie do Pol-
ski, kiedy zakłada ochronki, 
domy dziecka, szkoły. Szcze-
gólnie ciekawa jest szkoła go-
spodarcza w Pniewach, two-
rzona w oparciu o zachodnie 

wzorce, będąca w międzywoj-
niu placówką niezwykle waż-
ną z racji pomysłu kształcenia 
przyszłych pań domu.

Matka Urszula rozumie, 
że jej zadaniem jest podję-
cie trudu odbudowy polskiej 

tkanki społecznej. Często za-
pomina się o tym aspekcie, 
podkreślając jedynie zna-
czenie, jakie dla Polski lat 
międzywojennych XX wieku 
miała odbudowa gospodar-
czo–ekonomiczna. Mówiąc 

o matce Urszuli jako peda-
gogu, nie sposób nie odczuć, 
że ta jej misja w życiu za-
konnym zdaje się swoistym 
„powołaniem w powołaniu”. 
Ta praca określa ją w sposób 
najbardziej charakterystyczny 

i wytycza jasny cel wszelkich 
zmagań, jakie niesie życie.

Ciągle w drodze
Gdy w 1907 roku otwie-

ra placówkę w Petersburgu, 
jest to dla niej doświadczenie 
nowe i trudne, bo po 21 latach 
życia w klasztorze musi zdjąć 
habit, żeby świadczyć o Jezu-
sie i Jego miłości tam, gdzie 
katolicki zakon oficjalnie dzia-
łać nie może. Prowadzi inter-
nat dla uczennic polskiego 
gimnazjum, żyje urszulańskim 
powołaniem służby, dyspozy-
cyjności, i stara się mieć serce 
otwarte dla wszystkich: kato-
lików i prawosławnych, Pola-
ków i Rosjan. Organizuje też 
szkołę w Finlandii, którą bę-
dzie zawsze uważać za miej-
sce wyjątkowe, piękne i szczę-
śliwe dla niej samej, jak rów-
nież dla uczennic. Wychowa-
nie młodego pokolenia to naj-
ważniejsza misja Urszuli, naj-
bardziej ukochane zadanie. 
Zadanie jakże mocno wpisane 
w jej radosne, słoneczne uspo-
sobienie, ale również w szero-
ko pojęte powołanie do bycia 
kobietą w ogóle, kobietą ko-
chającą i wskazującą drogę.

Po wybuchu I wojny musi 
udać się do Szwecji. Staje 
się gorącą, żarliwą orędow-
niczką sprawy polskiej. Po-
trafi jednać ludzi. Otwierają 
się przed nią drzwi ambasad, 
rozmawia z politykami, prote-
stanckimi duchownymi, zna-
nymi w kręgach skandynaw-
skich intelektualistami, litera-
tami, dziennikarzami. Stawia 
sobie za cel budzenie empa-
tii dla Polski, uświadamianie 
europejskiej opinii publicz-
nej faktu, że Rzeczypospoli-
tej po latach niewoli należy się 
suwerenny byt. Odległa Pol-
ska zaczyna być coraz bliższa 
sercom i umysłom ludzi pół-
nocy, tym bardziej, że hrabi-
na Ledóchowska, mając po-
nadprzeciętną inteligencję lin-
gwistyczną, uczy się w bardzo 
krótkim czasie języka fińskie-
go, szwedzkiego, duńskiego 
i norweskiego.

O kraju mówi pięknie, 
przejmująco, żarliwie. Pa-
triotyzm pomnaża jej ener-
gię, pozwala znosić trud, zmę-
czenie, niedogodności. Ma 
w sobie taką determinację, 
jaką ma matka, która jest go-
towa oddać życie za własne 
dzieci. Ta matka polskiej nie-
podległości nie działa wpraw-
dzie na polu militarnym, nie 
jest tak rozpoznawalna jak 
Dmowski czy Piłsudski, ale 
swoją pracą dowodzi, że nie 
ma takiej dziedziny życia, któ-
rej nie można zmienić w prze-
strzeń, gdzie dzieją się rzeczy 

wielkie, rzeczy dobre, rzeczy 
zmieniające bieg historii.

Zabiera polskie sieroty 
z Danii i wyrusza w podróż 
do ojczyzny. Przystanią sta-
ją się Pniewy pod Poznaniem. 
Jest rok 1920, naród poka-
leczony przez zaborców po-
trzebuje pomocy każdego ro-
dzaju, od wsparcia material-
nego przez edukację i opie-
kę zdrowotną. Urszula nie 
przestaje być zatem prawdzi-
wą matką, nie tylko dla swo-
ich sióstr, ale dla całych zastę-
pów potrzebujących: w Wiel-
kopolsce, na Ziemi Sieradzkiej 
i Łódzkiej, na Wileńszczyźnie 
czy Polesiu.

Wzór dla kobiet
Ta niezwykła kobieta od-

znaczała się – dziś byśmy 
powiedzieli – kreatywnością, 
była otwarta, mądra i pragma-
tyczna. Nie bała się, trzeźwo 
i odważnie patrzyła na świat 
i ludzi. Idąc za wskazaniami 
Ewangelii, harmonijnie łączy-
ła umiłowanie Boga ze służbą 
potrzebującemu człowieko-
wi. Dobrze przeżywana co-
dzienność była dla niej dro-
gą do świętości. Ekumenicz-
ne serce pozwalało jej otaczać 
troską każdego, bez względu 
na narodowość, religię i po-
glądy, bo w każdym potrafiła 
dostrzec dobro. Do końca ży-
cia utrzymywała bliski kontakt 
ze swymi licznymi wychowan-
kami, które szukały u niej rady 
i umocnienia w trudnościach.

Ta uśmiechnięta, filigranowa 
zakonnica stanowić dziś może 
wzór dla wszystkich kobiet. 
Dla osób konsekrowanych, dla 
nauczycielek, wychowawczyń, 
tych które „spalają” się dla in-
nych, dla matek, czy nawet dla 
współczesnych feministek, któ-
rym brakuje aksjologicznej bu-
soli i przez to nie mogą być 
traktowane poważnie.

Współczesna kobieta stra-
ciła swą wiarygodność, bo ni-
gdzie nie szuka inspiracji, nikt 
jej nie pociąga, nikogo nie słu-
cha. Sama stara się określać, 
co jest dobre, a co złe, pró-
buje wyznaczać granice ży-
ciu i śmierci, próbuje tworzyć 
swój własny świat, w którym 
w zasadzie nie ma miejsca 
dla drugiego człowieka, świat 
skrojony przez egoizm i wy-
godnictwo. Tymczasem w ży-
ciu św. Urszuli możemy odna-
leźć wszystko to, za czym ko-
biety tęskniły i tęsknią, czyli: 
dobroć, delikatność, oddanie, 
altruizm – cechy, które kon-
stytuują kobiecość, niezależ-
nie od tego, czy są dziś mod-
ne, czy rozpisuje się o nich 
plotkarska prasa, czy nie.

dr SYLWIA ZYDEK

Kobieta wyjątkowa
Chcę Wam dać jeszcze wskazówkę, życzenie, płynące ze szczere-

go serca, które pragnie Was widzieć zarówno szczęśliwymi, jak i do-
brymi. Starajcie się przejść przez życie, niosąc szczęście swoim bliź-
nim. Bądźcie jak jasny promień słońca, które dla każdego stworze-
nia ma ciepło i światło. Niech poczucie obowiązku będzie funda-
mentem Waszego życia.

św. Urszula Ledóchowska
Z przemówienia do nastoletnich uczennic na zakończenie roku szkolnego 

w Instytucie Języków w Djursholmie (Szwecja)

Dyplom: Wielebną Matkę Ledóchowską Stowarzyszenie Kobiet Polskich w Kaliszu zaprasza na 

członka honorowego swojego Stowarzyszenia, na dowód głębokiego odczucia Jej szlachetnych 

dążeń i owocnych prac społecznych. Zarząd. Kalisz, dn. 27 stycznia 1923 r.
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Dbaj
o słuch i głos

Olivocap® Spray 
do usuwania woskowiny usznej
to preparat rozpuszczający, usuwający woskowinę 
uszną  zapobiegający jej nadprodukcji 
- rekomendowany u osób z nawracającymi
korkami woskowinowymi stosujących 
inwazyjną metodę  płukania uszu.  

Olivocap® Gardło
to naturalny spray z Wit. A+E nawilżający 
wysuszoną śluzówkę gardła - rekomendowany 
przy infekcjach, chrypkach, radioterapiach, 
refluksach i u osób pracujących głosem.

W pierwszym Zjeździe Eucharystycznym w Polsce – 26-27 VI 1927 r. w Inowrocławiu – 
wzięło udział 15 tys. osób z Polski i zagranicy. Wykład „Eucharystia a wychowanie” m. Ur-
szuli Ledóchowskiej został barwnie zrelacjonowany przez ks. Nikodema Lubomira Cieszyń-
skiego w „Rocznikach Katolickich”:

Silne wrażenia całodzienne, blisko czterogodzinne już obrady, tłoczenie się w dusznej, nie dość 
kulturalnej sali legły znużeniem na zebranych. W takiej chwili stanęła na mównicy Matka Ledó-
chowska z Pniew. Już samo zjawisko tej dostojnej zakonnicy-damy w aureoli srebrzystego włosa, 
owianego wielkiemi tradycjami historycznemi, wzbudziło zajęcie, kiedy z jej młodego, rzeźkiego, 
melodyjnego głosu spłynęły słowa górne i poetyckie, nabrzmiałe bujną treścią, jakoby zefir rzeź-
wiący poszedł przez zgromadzenie, pierzchło zmęczenie, prąd świeżego powietrza rozszerzył płu-
ca, ożywił serca. Rzadko pewnie ma się sposobność spostrzeżenia, jak czar wymowy prawdziwej 
działa nie tylko podniecająco, ale i rzeźwiąco jak było tym razem. A mówiła prelegentka czy ra-
czej mówczyni (ani kartki nie miała przed sobą) na temat dość ograny, bo o stosunku matki do 
dziecka zbliżającego się do Eucharystji. Mimo to wydobyła tyle siły i świeżości myśli nowych, na-
motała spostrzeżenia trafne na tyle powiedzeń oryginalnych o spaczonem wychowaniu dziecka, 
owiała wszystko prawdziwem tchnieniem „z pagórków wieczystych”, że rzeczywiście między refe-
ratami wszystkiemi referat Matki z Pniew jaśniał najwyraziściej, co więcej, śmiało to powiedzieć 
i trzeba: nie zdarzyło mi się słyszeć takiego referatu wśród licznych zjazdów polskich, był to refe-
rat-wzór, jaki winien organizatorom i mówcom zjazdowym w Polsce bezustannie stać na oczach, 
by wreszcie sprawę referatów-mów postawić na właściwej wyżynie.

Ze strony internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej: 
http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/inowroclaw_90_rocznica_zjazdu_eucharystycznego_.html )

Wszak zgadzamy się wszystkie z tym, że wychowanie dzieci na coraz większe napotyka trud-
ności, że dzieci często są bardzo trudne, mało mają poszanowania dla rodziców i wychowaw-
ców i nieraz dużo kłopotu im przysparzają. Szukamy środków, aby temu zaradzić, czytamy dzie-
ła pedagogiczne bardzo mądre, próbujemy coraz to nowych systemów wychowania, a rezulta-
ty są bardzo małe. O zepsuciu młodzieży, niestety, dużo dałoby się powiedzieć. Ileż to łez pły-
nie z oczu matek chrześcijańskich nad zwyrodniałym synem lub złą córką! Ileż serc matczy-
nych bólem rozdartych na widok cynizmu, niewiary ukochanego dziecka! Ile płynie modlitw 
o nawrócenie marnotrawnego syna!

A z czyjej to winy dzieci tak prędko się psują, tak łatwo zstępują z drogi cnoty? [...]
Nie mów, matko chrześcijańska, że sama nie wiesz, jak to się stało, że twoje dziecko od Boga 

i cnoty odeszło, że takie zmaterializowane, tak obojętne dla wszystkiego, co wielkie, święte, 
Boże – takie ziemskie, do ziemi przywiązane, o ziemi tylko myślące [...].

Nie wymienię różnych błędów, których się dziś w wychowaniu dzieci dopuszczamy. Mówić 
chcę tylko o jednym, o najważniejszym: dzieci trzymamy daleko od źródła wszelkich darów i 
łask, od Dawcy wszelkiego dobra, od Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza.

św. Urszula Ledóchowska
Z odczytu wygłoszonego w 1927 r. w Inowrocławiu



SZLAK WIARY18 www.szlakwiary.pl

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

Zamów „Modlitewnik obrońcy życia”!
Każdy z nas winien bronić życia każdego człowieka: narodzonego i nienarodzonego, zdrowego i chorego, młodego i w podeszłym

 wieku – ileż razy Święty Jan Paweł II apelował tak do nas! Na ileż to różnych sposobów możemy i powinniśmy służyć życiu. Ale jest
 tylko jeden najważniejszy i decydujący – to modlitwa.

Przytoczę w tym miejscu tylko trzy wypowiedzi wielkich obrońców życia: 
Św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Były prezydent USA Ronald Regan: „Modlitwa i działanie potrzebne są dla ratowania życia nienarodzonych”.
Dr med. Jack Willke, prezes Światowej Federacji Obrony Życia wymieniając cztery podstawowe sposoby obrony życia, zawsze 

na pierwszym miejscu wymieniał modlitwę.
Przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka „Modlitewnik obrońcy życia” pomoże w prowadzeniu 

tej zasadniczej formy obrony życia człowieka.

Modlitewnik można zamawiać listownie (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków), telefonicznie (od poniedziałku
 do piątku, od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 12 633 12 46), e-mailem: zamawiam@pro-life.pl lub przez formularz: www.pro-life.pl/modlitewnik

Cena (razem z przesyłką): 9,90 zł.

Modlitewnik to pomoc i wygoda: · duża czcionka, · twarda oprawa, · poręczny format, · liczne ilustracje, · przystępna cena. Modlitwy znane i nieznane, piękne 
i niezwykłe. Akty strzeliste, litanie, pieśni i nowenny, rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowej oraz myśli związane z dziełem obrony życia. Modlitewnik jest także
 cegiełką na akcje edukacyjne oraz szerzenie idei obrony życia.

Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym  
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

   

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY
tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl    www.zaborowiec.pl

 
Terminy 
w 2019r.
21.01-31.01
11.02-21.02
04.03-14.03
25.03-04.04
29.04-09.05
27.05-06.06
24.06-04.07
22.07-01.08
05.08-15.08
09.09-19.09
07.10-17.10
04.11-14.11

Rekolekcje pogłębione przez post warzywny 
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
                  
- udręczonych problemami zdrowotnymi
  (choroby serca, krążenia, nadciśnienie, 
  otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe 
  stawów, schorzenia układu pokarmowego,
  grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
  racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
  życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, 
  pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem 
  przebaczającym i uzdrawiającym

   ZAPRASZAMY:

*

R
ekolekcje, prowadzo-
ne od 16 lat w Zaborów-
cu, pogłębione przez post 
Daniela ( Dn 1,12–13), 
są sprawdzoną formą pro-

stej, naturalnej terapii, prowadzącej 
do zdrowia duszy i ciała.

Niezdrowy styl życia, anomalie ży-
wieniowe, ignorowanie profilaktyki 
zdrowia, zaniedbane relacje z Bogiem 
prowadzą nieuchronnie do utraty zdro-
wia fizycznego, psychicznego i ducho-
wego a szczególnie do nasilenia tzw. 
chorób cywilizacyjnych (m.in. choro-
by układu krążenia, cukrzycy, grzybi-
cy, skazy moczanowej, chorób zwyrod-
nieniowych, zapalnych, alergicznych 
itp.). Stanowią one trudny problem 
medyczny i społeczny w skali globalnej. 
Najczęściej pierwsze symptomy tych 
chorób są mało dokuczliwe i lekcewa-
żone. Ujawniają się po latach trwania, 
gdy stają się przewlekłe, trudne do le-
czenia a układ odpornościowy nie ra-
dzi sobie z nimi. Mają często charakter 
zwyrodnieniowy, zapalny, nowotworo-
wy – są źródłem dyskomfortu życiowe-
go, cierpienia, prowadzą do niedołę-
stwa i przedwczesnej śmierci. 

Ratunkiem może okazać się pro-
ponowany przez nas post, czyli świa-
doma, dobrowolna, okresowa wstrze-
mięźliwość pokarmowa, wsparta mo-
tywacją religijną.

Wieloletnie doświadczenia potwier-
dzają jego leczniczą skuteczność. Post 
Daniela nie jest sposobem codzienne-
go odżywiania, lecz 10–dniową kura-
cją leczniczą (w sytuacjach uzasadnio-
nych, przedłużoną nawet do 6 tygo-
dni). Polega na spożywaniu wyłącznie 
warzyw w postaci surówek, kiszonek, 
warzyw gotowanych, parowanych, zup 
warzywnych, wywarów, soków, przy-
praw ziołowych (bez tłuszczu, cukru, 
białka, węglowodanów).

Nie przestajemy się odżywiać, lecz 
odżywiamy się inaczej.

Potrawy warzywne zmuszają or-
ganizm do odżywiania endogenne-
go (wewnętrznego), tzn. organizm 

pozbawiony tłuszczu, cukru, białka, 
węglowodanów szuka źródeł ener-
gii w niepotrzebnych zapasach tkanki 
tłuszczowej, depozytach białkowych, 
w nadmiarze cholesterolu, zwyrodnia-
łych tkankach, złogach, toksynach itp. 
Rozpoczyna się proces autolizy, ustę-
puje głód i pojawia się sytość. Po kil-
ku dniach ustępują tzw. kryzysy ozdro-
wieńcze i pojawia się lepszy nastrój, 
więcej energii, lepsza wydolność na-
rządów wewnętrznych, lepsza rucho-
mość i sprawność ogólna.

Do tych korzyści przyczynia się 
proces oczyszczania i odkwaszania or-
ganizmu, wspomagany piciem odpo-
wiednich herbat ziołowych i wody oraz 
różne formy ruchu (gimnastyka, spa-
cery, przyrządy fitness).

Post warzywny podnosi odporność 
organizmu, wzmacnia pracę serca, po-
woduje spadek wagi, poprawia para-
metry ciśnienia, cukru, cholesterolu 
a także obficie nasyca organizm wita-
minami, minerałami, enzymami, anty-
oksydantami itp.

Chcąc utrzymać uzyskaną poprawę 
zdrowia fizycznego, nie należy wracać 
do starych, zgubnych nawyków żywie-
niowych, lecz do pełnowartościowego, 
naturalnego żywienia, praktyk post-
nych i zdrowego stylu życia.

Zintegrowana osobowość człowie-
ka przejawia się w jedności ducha, du-
szy i ciała. Zatem Post Daniela ratu-
je nie tylko zdrowie fizyczne, owocuje 
również pogłębieniem życia duchowe-
go. Przed pod ję ciem po stu, wzbudza-
jąc intencję, warto pro sić Boga o łaskę 
ra do snego prze ży wa nia po stu, o wy-
trwa łość, cier pli wość, pokorę. Post bez 
mo dli twy, ofiary, wy rze cze nia, wy ci-
sze nia jest nie moż liwy; prze ro dzi się 
w dietę lub gło dówkę i nie przy nie sie 
efek tów du cho wych, a efekty fi zyczne 
mogą być po ło wiczne. Post prze ży-
wany wła ści wie wzbu dza re flek sję nad 
życiem, po głę bia re la cje z Pa nem Bo-
giem, bu dzi sza cu nek do po ży wie nia 
jako daru Bo żego, zro zu mie nie lu dzi 
gło du ją cych i chęć nie sie nia im po-
mocy oraz po zwala po now nie na brać 

zdro wego umiaru na wielu płasz czy-
znach na szego życia.

Powraca radość, uśmiech, ustępu-
je smutek, rodzi się nadzieja, ład i po-
kój wewnętrzny.

W naszym Domu Rekolekcyjnym 
zostały stworzone właściwe warunki 
do podjęcia Postu Daniela.

Zapewniamy opiekę medyczną 
(konsultacje, porady, pomiary), gim-
nastykę, spacery, fitness, pogadanki nt. 
postu, zdrowego żywienia i roztropne-
go stylu życia oraz codzienną Euchary-
stię, nauki rekolekcyjne, nabożeństwa, 
stałą opiekę duchową kapłana.

Zorganizowana forma postu, wła-
ściwe nastawienie, świadomość korzy-
ści duchowych i fizycznych oraz at-
mosfera chrześcijańskiej radości, nad 
którą czuwa nasza Patronka, św. Ur-
szula Ledóchowska, a także zdrowy 
klimat i urokliwa przyroda naszego 
parku krajobrazowego – to atuty, któ-
re pomogły pościć w naszym Domu 
ponad 5 tys. Uczestnikom.
Zapraszamy małżeństwa, osoby 
samotne, seniorów, kapłanów, 

osoby konsekrowane.

 URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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Czujemy wsparcie 
Patronki – świętej 
Urszuli Ledóchowskiej

P
ostać świętej Urszuli Ledó-
chowskiej zagościła w moim 
życiu na stałe. Jest ze mną 
w codziennych myślach, czy-
nach, w modlitwie. Daje siłę 

do pokonywania przeszkód, pozwala 
przeżywać radość sukcesów, łagodzić 
gorycz niepowodzeń. To święta Urszu-
la sprawiła, że w Koszalinie powstała 
Fundacja „Zdążyć z Miłością”, która 
niesie miłość potrzebującym. Funda-
cja okrzepła, wzmocniła się, wytrwa-
le pracuje podejmując kolejne wyzwa-
nia. Czasem zastanawiam się, czy bez 
duchowego wsparcia Patronki, świętej 
Urszuli, byłoby to możliwe… I wiem, 
że na Jej duchową opiekę zawsze mo-
żemy liczyć.

 To znamienne, że Fundacja „Zdą-
żyć z Miłością” powstała właśnie w Ko-
szalinie. W polskim mieście z niemiec-
ką przeszłością, położonym na Pomo-
rzu Środkowym, na Ziemiach Odzy-
skanych. Gdy po wojnie Koszalin po-
wrócił do Polski, osiedlająca się tu lud-
ność rozpoczęła mozolne budowanie 
swojej codzienności. Tworzenie tej ma-
łej, lokalnej ojczyzny to długi proces. 
Czy zakończony? Pewnie nie, bo tra-
dycje i społeczne więzi potrzebują cza-
su, by stały się normą. Dlaczego zatem 
właśnie tu powstała Fundacja działają-
ca pod patronatem świętej Urszuli Le-
dóchowskiej, która równie mocno ko-
chała polskie sieroty, jak swą ojczy-
znę? Dlaczego właśnie tu w 1991 roku 
papież Jan Paweł II rozpoczął swoją 
czwartą pielgrzymkę do Polski, woła-
jąc do rodaków: „Bogu dziękujcie, du-
cha nie gaście”? Ten sam papież, któ-
ry beatyfikował i następnie kanonizo-
wał Matkę Urszulę, matkę naszej nie-
podległości, a jednocześnie patronkę 
skromnej koszalińskiej fundacji.

Matka Urszula
Szukając odpowiedzi na te pyta-

nia, powrócę we wspomnieniach do 18 
października 2013 roku. Tego dnia 
w koszalińskim kościele Ducha Świę-
tego została odprawiona wyjątkowa 
Msza Święta, podczas której wnie-
siono relikwie św. Urszuli Ledóchow-
skiej. Na Mszę zaprosili mnie państwo 
Urszula i Janusz Gajewscy. Nabożeń-
stwo miało uczcić dziesiątą roczni-
cę kanonizacji Matki Urszuli. Oczy-
wiście, wzięłam udział w uroczysto-
ści. Znałam państwa Gajewskich, sły-
szałam o cudownym uratowaniu ich 
syna Daniela dzięki interwencji błogo-
sławionej wówczas Urszuli Ledóchow-
skiej. Wiedziałam, że to wydarzenie zo-
stało uznane za cud i posłużyło do ka-
nonizacji Matki Urszuli.

„Moją polityką jest miłość” – taki 
tytuł nosiła przywieziona do Kosza-
lina wystawa, którą wraz z innymi 
uczestnikami obejrzałam po Mszy. Au-
torka ekspozycji, siostra Małgorzata 

Krupecka ze Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, 
troskliwie dobrała materiały i pamiąt-
ki ukazujące życie Urszuli Ledóchow-
skiej. Oglądając wystawę, od pierwszej 
chwili wiedziałam, że ukazuje ona po-
stać wyjątkową. Nie przypuszczałam 
jednak, że wkrótce wydarzy się coś, 
czego później nie będę w stanie racjo-
nalnie wytłumaczyć. Po prostu czu-
łam, że powinnam zrobić to, co dyk-
tuje mi serce. Już wówczas nie mia-
łam wątpliwości, że św. Urszula Le-
dóchowska będzie Patronką fundacji, 
która niebawem miała powstać. Może 
dziś zabrzmi to nierealnie, ale tamtego 
wieczoru poczułam niesamowity przy-
pływ energii, bardzo szybko napisałam 
statut. Przyszła mi też na myśl nazwa 
– „Zdążyć z Miłością”. Święta Urszu-
la mówiła: „moją polityką jest miłość”. 
Bo przecież każdy potrzebuje miłości. 
Nasza Fundacja także chce wycho-
dzić do każdego człowieka z miłością. 

Szkopuł w tym, by zdążyć to zrobić 
w odpowiednim czasie. Taka porcja 
miłości oferowana drugiemu człowie-
kowi jest jak kamizelka ratunkowa. Po-
może uchronić od nieszczęść, da siłę, 
przywróci poczucie własnej wartości, 
ułatwi powrót na właściwą drogę. 

Bezdomne macierzyństwo 
Jak zrodził się pomysł założenia 

Fundacji? Inspiracją stała się moja pra-
ca wolontariuszki – położnej w Domu 
Samotnej Matki w Koszalinie (na-
leżącym do Caritas Diecezji Kosza-
lińsko–Kołobrzeskiej), prowadzonym 
przez siostry bezhabitowe ze Wspól-
noty Dzieci Łaski Bożej. Odwiedzając 
dom, prowadząc tu prelekcje, spoty-
kałam kobiety samotnie wychowujące 
małe dzieci, przebywające w placówce 
przez rok. Gdy mijał ten czas, kobie-
ty musiały opuścić dom i przenieść się 
do innej placówki pomocy społecznej. 
Najgorszym rozwiązaniem był powrót 

do miejsc, w których doświadczały 
przemocy. Kiedy matki nie mogły za-
pewnić swoim pociechom odpowied-
nich warunków bytowych, zdarzało 
się, że musiały oddawać je do rodzin 
zastępczych. Jak trudno matce podjąć 
taki krok! I właśnie w Domu Samot-
nej Matki los postawił na mojej dro-
dze pewną młodą kobietę. Traf chciał, 
że miała na imię Urszula. Ta młoda 
mama wraz z dwiema małymi córecz-
kami przebywała w placówce prawie 
rok. Kończył się termin jej pobytu i sta-
nęła przed dramatycznym wyzwaniem: 
co dalej? Nie miała dokąd pójść. Nie 
pracowała, nie miała szans na wynaję-
cie samodzielnego mieszkania. Jestem 
kobietą, jestem matką, nie mogłam po-
godzić się z tym, żeby inne kobiety mu-
siały doświadczać takiego losu. Zro-
dził się we mnie bunt, a jednocześnie 
przeświadczenie, że muszę coś zrobić, 
aby zmienić sytuację takich kobiet, jak 
pani Ula. Postanowiłam założyć funda-
cję, która zajmie się tworzeniem i pro-
wadzeniem mieszkań chronionych dla 
samotnych, bezdomnych matek z ma-
łoletnimi dziećmi. Szczęśliwie udało się 
znaleźć pracę dla pani Uli, a pracodaw-
ca wyremontował jej mieszkanie otrzy-
mane z zasobów miasta. Obecnie pani 
Ula nadal może liczyć na pomoc Fun-
dacji, została też naszą wolontariuszką.

Moje idee zyskały zrozumie-
nie i przychylność najbliższych. Po-
mysł założenia Fundacji od początku 
wspierał moralnie, a także finansowo 
(jako współfundator ) mój mąż Wal-
demar. Udało się również zaangażo-
wać do wspólnego działania sąsiadki, 
koleżanki, które stały się przyjaciółka-
mi fundacyjnymi: Justynę Śmidecką, 
Alinę Konieczną, Urszulę Łumianek, 
Kamilę Siudowską. Później dołączy-
ły: Dagmara Fedorczyk, Urszula Za-
rębska, Dagmara Jaśkiewicz i Barba-
ra Ponurko, Marta Figarska i Aleksan-
dra Schmidt.

Mieszkania pełne miłości
Pomysł utworzenia mieszkania 

chronionego dla samotnych bezdom-
nych matek zyskał także aprobatę 
władz miasta. Dzięki życzliwości pre-
zydenta Koszalina Piotra Jedlińskie-
go w czerwcu 2014 roku Fundacja 
otrzymała pierwszy lokal z zasobów 
miasta. Mieszkanie w starej kamie-
nicy na pierwszym piętrze wymagało 
gruntownego i kosztownego remon-
tu (wydatki szacowano na 160 tysię-
cy złotych plus 30 tysięcy na wyposa-
żenie). Była szansa na zdobycie całej 
potrzebnej kwoty z duńskiej Funda-
cji Espersen, która w Koszalinie ma 
swoje zakłady produkcyjne. Nie po-
wiodło się, ale tę pozorną porażkę, za 
sprawą naszej Patronki i jej wstawien-
nictwa, udało się przekuć w sukces. 
Dzięki tamtej „klęsce” idea tworzenia 
mieszkań chronionych dla samotnych 

bezdomnych matek oraz ich dzieci zy-
skała w Koszalinie liczne grono zwo-
lenników. Udało się zaangażować lo-
kalne firmy, instytucje, pozyskać dar-
czyńców w Koszalinie.

Koszalińskie firmy: PB Kuncer, 
Mega–Instal Radosław Śliwka, PUF, 
Ekowodrol, firmy z innych części Pol-
ski, takie jak Fabryka Mebli Forte S.A. 
z Ostrowi Mazowieckiej oraz Metal 
Cleaning Service Sp. z o.o. ze Stalo-
wej Woli, czy w końcu Fundacja Esper-
sen Polska (z duńskim kapitałem) 
i Firmus Group (z norweskim kapi-
tałem) pomogły nam w miarę swoich 
sił i środków.

Pierwsze mieszkanie chronione zo-
stało oddane do użytku 16 czerw-
ca 2015 roku. Zamieszkały w nim 
cztery mamy i siedmioro dzieci. Ży-
cie szybko postawiło przed nami na-
stępne wyzwanie. Oto pod koniec re-
montu pierwszego mieszkania zapro-
ponowano nam kolejny lokal w tej sa-
mej kamienicy. Wiedziałam, że mu-
simy przygotować drugie mieszkanie 
chronione, a św. Urszula nadal będzie 
nam pomagać. Zorganizowaliśmy kon-
cert charytatywny na ten cel, otrzyma-
liśmy środki z Balu Prezydenckiego 
Anny i Piotra Jedlińskich, przygoto-
waliśmy mnóstwo imprez charytatyw-
nych. Udało się 6 października 2016 
roku oddać drugie mieszkanie chro-
nione, gdzie mogą znaleźć schronie-
nie trzy mamy z dziećmi.

W mieszkaniach chronionych 
mamy uczą się samodzielności, go-
spodarowania pieniędzmi, wchodze-
nia w relacje społeczne. Fundacja po-
maga im w znalezieniu pracy, przed-
szkola dla dziecka, wspiera poprzez 
opiekuna mieszkania, terapeutów, psy-
chologa, prawnika oraz wolontariu-
szy, którzy pomagają mamom w opie-
ce nad dziećmi.

Świetlica bliżej nieba 
Gdy remont drugiego mieszka-

nia dobiegał końca, znów okazało się, 
że czeka nas nowe wyzwanie – grun-
towna naprawa przeciekającego da-
chu w kamienicy, gdzie znajdują się 
nasze mieszkania chronione. Bali-
śmy się, że zostaną one zniszczone, 
a wspólnota kamienicy nie miała pie-
niędzy na wykonanie kosztownego re-
montu. Zaproponowano nam oddanie 
do użytku strychu w zamian za wyko-
nanie remontu dachu na nasz koszt, 
a strych mógłby stać się świetlicą dla 
naszych podopiecznych. Koszt inwe-
stycji to około 240 tysięcy złotych ra-
zem z wyposażeniem. Fundacja nie 
miała pieniędzy, ale pozostawała głę-
boka wiara, że i tym razem uda się zre-
alizować to przedsięwzięcie, mając tak 
silną Patronkę jak św. Urszula Ledó-
chowska. Zorganizowaliśmy następ-
ny koncert charytatywny w Filharmo-
nii Koszalińskiej, otrzymaliśmy środ-
ki z Balu Prezydenckiego, uzyskaliśmy 
po raz kolejny pomoc zaprzyjaźnio-
nych firm. I wreszcie nadszedł szczę-
śliwy finał. Świetlica na poddaszu ka-
mienicy 19 grudnia 2017 roku zosta-
ła otwarta! Uroczystość zgromadziła 

Święta Urszula Ledóchowska   

Oddanie do użytku drugiego mieszkania chronionego (6 X 2016 r.).  Prezydent 

Koszalina Piotr Jedliński, s. Małgorzata Krupecka USJK, prezes zarządu 

Fundacji Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, Monika Widocka z Pracowni 

Organizacji Pozarządowych.

Świetlica Fundacji „Przystanek pod niebem”
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  zadomowiła się w Koszalinie
liczne grono darczyńców i przyjaciół, 
wśród których znalazła się siostra Mał-
gorzata Krupecka ze Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Ko-
nającego. Siostra Małgorzata specjal-
nie na tę okazję przyjechała do Kosza-
lina, czym sprawiła nam wielką radość. 
Zaproszeni goście byli zgodni – tu jest 
pięknie, jak w niebie. Nic dziwnego, 
że świetlica zyskała nazwę „Przysta-
nek pod niebem”. Ktoś, kto widział 
pomieszczenia przed remontem, nie 
mógł uwierzyć, że to są te same wnę-
trza. Biel ścian, mebli, sprzętów spra-
wia, że ostatnia kondygnacja budynku 
– jasna, czysta i przestronna – sprzy-
ja wypoczynkowi, wyciszeniu, popra-
wia nastrój, dodaje wiary, siły, nadziei. 
Świetlica stała się miejscem wspólnego 
spędzania wolnego czasu, odpoczyn-
ku i zabawy dla podopiecznych Fun-
dacji – mam oraz ich dzieci z miesz-
kań chronionych, a także dla tych ma-
tek, które już się usamodzielniły. Mały 
Marcel, jeden z podopiecznych Funda-
cji, nigdy nie zapomni swojej urodzi-
nowej niespodzianki. W świetlicy cze-
kali na niego mali goście, był tort, moc 
prezentów i mnóstwo radości. Świetli-
ca „Przystanek pod niebem” w ramach 
dni otwartych zaprasza do siebie dzie-
ci z różnych przedszkoli czy szkół, by 
pokazać im to wyjątkowe miejsce, za-
proponować wspólną zabawę. Tu pod-
opieczni Fundacji bawią się, ale i uczą, 
uczestnicząc w zajęciach z terapeuta-
mi. Tu organizowane są spotkania wi-
gilijne, mikołajkowe czy wspólne śpie-
wanie kolęd.

Seniorzy nasi kochani
Fundacja wspiera głównie mamy 

z dziećmi, ale nie zapomina o osobach 
starszych, często żyjących w osamot-
nieniu. To właśnie do nich adresowany 
jest kolejny projekt – „Zjedz obiad z se-
niorem”. Idea jest prosta: wolontariusz 
Fundacji „Zdążyć z Miłością” zaprasza 
na obiad jednego z seniorów. Wyjście 
do restauracji staje się świętem dla obu 
stron. Jest smaczny posiłek w miłym 
towarzystwie, jest okazja do rozmowy, 
wzajemnego poznania się. Koszaliń-
skie lokale gastronomiczne odpowia-
dają na apel Fundacji i chętnie gosz-
czą u siebie seniorów w ramach pro-
jektu. Restauratorzy włączają się w ak-
cję, oczekując w zamian jedynie pięk-
nego słowa – dziękuję. I tak oto roz-
szerza się krąg ludzi dobrej woli, pra-
gnących bezinteresownie nieść miłość 
i pomoc innym ludziom. Tak, jak czy-
niła to nasza Patronka, święta Urszula 
Ledóchowska.

MAŁGORZATA KAWEŃSKA–ŚLĘZAK

Dodatkowe informacje można 
uzyskać na stronie Fundacji:
www.zdazyczmiloscia.org.pl 

Numer rachunku bankowego dla 
wszystkich, którzy pragną wesprzeć 

działania Fundacji „Zdążyć 
z Miłością”:

PKO BP S.A. 09 1020 2791 0000 
7702 0215 9796

Świętych obcowanie
Owocem dziękczynnej Nowenny 

do Serca Pana Jezusa przez wsta-
wiennictwo św. Urszuli Ledóchow-
skiej za relikwie Świętej w kościele 
Ducha Świętego w Koszalinie sta-
ła się kolejna nowenna od 29 wrze-
śnia 2017 roku. Kiedy na początku 
września 2017 roku rozmawiałam 
z księdzem proboszczem Kazimie-
rzem Bednarskim o sprawach kate-
chetycznych w naszej parafii, ksiądz 
zapytał mnie, czy 29 września zaczy-
namy nowennę przez wstawiennic-
two św. Urszuli. Zaniemówiłam za-
skoczona, bo nie planowaliśmy no-
wenny w kolejnym roku. Odebrałam 
jednak inicjatywę księdza proboszcza 

jako znak z nieba i zachętę do konty-
nuowania podjętego dzieła.

Potrzeba autorytetów i obcowa-
nia ze świętymi sprawiła, że nowen-
na na dobre zagościła w działaniach 
duszpasterskich w naszej parafii. 
Jest to oczywiście dla naszej rodzi-
ny ogromną radością. Cieszymy się, 
że w ten sposób możemy dziękować 
Panu Bogu za uratowanie życia na-
szemu synowi Danielowi.

Intencją nowenny na rok 
2016/2017 było dziękczynienie za 
relikwie i modlitwa za księży, sio-
stry zakonne posługujące w na-
szym kościele i za parafian. W roku 
2017/2018 modliliśmy się za ro-
dziców, nauczycieli, wychowawców 

i za wszystkie nasze dzieci. W obec-
nym roku 2018/2019 główną inten-
cją stała się modlitwa o powołania 
do kapłaństwa i życia konsekrowa-
nego, jak również za obecnych ka-
płanów. Do intencji przewodniej do-
dawane są zawsze intencje przynie-
sione w sercach.

Wzorem lat ubiegłych nowenna od-
bywa się przed Mszą wieczorną każ-
dego 29 dnia miesiąca od września 
do maja. Z racji intencji w tym roku 
dołączona jest modlitwa za kapłanów, 
odmawiana przez św. Urszulę i nadal 
odmawiana w Zgromadzeniu Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konające-
go. Teksty nowenny są w kolejnych 
miesiącach odczytywane przez człon-
ków Fundacji Zdążyć z Miłością, któ-

rej patronką jest św. Urszula. Potem 
jest Msza św., sprawowana w intencji: 
o wypełnienie się woli Bożej w proś-
bach zanoszonych przez wstawien-
nictwo św. Urszuli Ledóchowskiej. 
Po Mszy można oddać cześć św. Ur-
szuli przez ucałowanie relikwii.

Obrazki, modlitwy, tekst nowen-
ny i cytaty z wypowiedzi św. Urszuli 
są dostępne dla wiernych pod obra-
zem św. Urszuli w bocznym ołtarzu.

Widzimy, że zainteresowanie św. 
Urszulą Ledóchowska w Koszalinie 
jest z każdym dniem większe. Coraz 
więcej ludzi przychodzi na nowennę, 
modli się przy relikwiach czy zabiera 
obrazki i modlitwy do domu.

URSZULA GAJEWSKA

 Daniel Gajewski – jako nastolatek cudownie uratowany od śmierci przez św. 

Urszulę Ledóchowską – z żoną Yumiko Urszulą.

Relikwie św. Urszuli w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie przyciągają 

coraz więcej osób.

Urszula i Janusz Gajewscy, rodzice Daniela, z relikwiami Świętej.

M
ocnym ośrodkiem kultu świętej Urszuli w diecezji koszaliń-
sko–kołobrzeskiej, czyli na Pomorzu Środkowym, stał się Ko-
szalin dzięki zaangażowaniu państwa Urszuli i Janusza Ga-
jewskich – rodziców cudownie przez św. Urszulę uratowa-
nego Daniela.

Pragnienie, żeby w ich rodzinnej parafii pw. Ducha Świętego w Kosza-
linie znalazły się Relikwie świętej Urszuli, zagościło w ich sercach zaraz 
po kanonizacji w 2003 roku. Pomysł musiał jednak dojrzeć, a środowisko 
musiało się przygotować. Oni sami też musieli dojrzeć do zrozumienia, 
że cud, który się wydarzył w ich rodzinie, nie jest już ich prywatną spra-
wą, ale po kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej ich historia stała się częścią 
historii Kościoła. Ten fakt, uświadomiony im przez zaprzyjaźnionego ka-
płana, pozwolił im nabrać śmiałości w dawaniu świadectwa i w podejmo-
waniu różnych inicjatyw propagujących świętą Urszulę.
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Módlcie się nieustannie
Jeżeli źle jest na ziemi – ot, właśnie dlatego, 

że nie liczymy się z tym, że Bóg rządzi światem. 
Opieramy się na ludzkiej mądrości, na ludzkich 
kombinacjach i mało prosimy, mało się modlimy.

Praca nie oparta na modlitwie wartości nie 
ma. By wznieść się do tych regionów, skąd idzie 
zbawienie – i dla każdego człowieka z osob-
na, i dla całego świata – musi dusza wznieść się 
na dwóch skrzydłach: modlitwy i pracy, które 
wzajemnie się podtrzymują i uzupełniają.

Pracujmy, bo tak Bóg każe, ale modlitwą 
uświęcajmy naszą pracę, modlitwą czyńmy ją 
owocodajną, modlitwą zamieńmy ją w ofiarę 
Bogu miłą.

Nie dla ziemi, ale dla nieba nam żyć, a dla 
nieba żyje się łącząc się z Bogiem w modli-
twie. Modlitwa jest mostem, łączącym docze-
sność z wiecznością, ziemię z niebem, człowie-
ka z Bogiem.

Chrystus Pan powiedział, że trzeba modlić się 
zawsze i nigdy nie ustawać. Starajcie się o to nie-
ustanne złączenie z Bogiem przez częstą dobrą 
intencję, częste akty strzeliste, kierując myśli 
wśród prac waszych do Boga, do Jezusa – jak 
kwiat do słońca!

Oto szczęście duszy – to trwanie w Bogu 
i z Bogiem. Wtedy wszystko, co ziemskie, wydaje 
się tak małe i nawet wśród trosk, kłopotów, bied 
i cierpień tego życia promień z nieba, promień 
pokoju, ufności i szczęścia zawsze przyświeca.

Lecz w tej modlitwie nieustannej nieustannie 
ćwiczyć się należy, nie zniechęcać się, że nie uda-
je się wam tak, jak byście chcieli, i znowu próbo-
wać, i chcieć, i starać się. I Bóg łaskawie przyj-
mie tę pracę – choć nam się wydaje bezowocna 
– bo z miłości podjęta!

Módlcie się zawsze z wiarą. Oto rada moja: 
nie żałujcie czasu na początku każdej modlitwy 
na akt wiary głębokiej, prawdziwej. Im żywiej 
mamy w pamięci, że Bóg nas widzi, że w Jego 
obecności jesteśmy, u stóp Jego się modlimy, 
do Serca Jego Boskiego się tulimy, tym łatwiej 
i lepiej modlitwa pójdzie.

Módlcie się z ufnością bez granic, lecz i z wy-
trwałością: Bóg na pewno da, o co prosimy, je-
żeli to jest dla dobra waszej duszy. Trzeba jed-
nak modlić się wytrwale, choćby latami całymi, 
z tą pewnością w sercu, że dobry Ojciec w nie-
bie da, o co prosimy w imię Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa. Gdybyśmy mieli silną wiarę, góry 
potrafilibyśmy przenosić!

Módlcie się z gorącą miłością – choć nie 
w uczuciu, to jednak w woli. Chciejcie kochać 
wielkiego Boga, dobrego Ojca waszego, chciej-
cie kochać Ukrzyżowanego Zbawcę waszego, 
chciejcie kochać Ducha Świętego, który was 
uświęca, chciejcie kochać błogosławioną trzykroć 
Trójcę Świętą, chciejcie kochać Maryję, Matkę 
waszą – a im mniej czujecie ogień miłości, tym 
bardziej wytrwałością, w oschłości nawet, staraj-
cie się okazywać Bogu miłość, której nie czujecie.

Módlcie się nieustannie, jak Pan Jezus każe, 
przez ofiarowanie Bogu wszystkich czynności, 
przez częste akty strzeliste, przez częste, jak naj-
częstsze zwracanie wzroku duszy ku tabernaku-
lum i ku krzyżowi.

Szczególnie polecam wam jedno: korzystaj-
cie pilnie, mimo lenistwa natury, z chwil stra-
conych. Czekając, chodząc po ulicach z jedne-
go miejsca na drugie, módlcie się – to są chwi-
le, kiedy zwykle o niczym mądrym się nie my-
śli: albo trapimy się troskami, albo nierozsądny-
mi planami na przyszłość. O wiele więcej zrobi-
cie modląc się!

Oremus – módlmy się, nic lepszego radzić 
wam nie mogę. Niech życie wasze zamieni się 
w modlitwę, i Bóg będzie z wami. Przez modli-
twę znajdziecie Tego, którego miłuje dusza wa-
sza, przez modlitwę trzymajcie Go i nie puść-
cie nigdy!

Maryjo, z zachwytem wpatruję się w Twoją 
duszę, nieustannie złączoną z Bogiem!

Akty strzeliste
Święta Dziewico, cudowna nasza Gwiaz-

do Morza, jasnymi swymi promieniami podnoś 
serca nasze i dusze nasze ku Boskiemu Słońcu 
naszemu, Najświętszemu Sercu Jezusowemu

(Akt strzelisty, napisany przez św. Urszulę, 

w 1920 r. związany przez papieża Benedykta XV z przy-

wilejem 300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie.)

***
Słodkie Serce Jezusa, mam ufność w Tobie!

(Akt strzelisty, prawdopodobnie ułożony przez 

św. Urszulę, zalecany przez nią do częstego odmawiania.)

Modlitwy z tradycji 
Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego

Modlitwa za kapłanów
Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiar-

niku, który w niezrównanym porywie miłości dla 
ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie 
kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, 

nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożyw-
czych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w sie-
bie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami 
swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, 
i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Cie-
bie przez wierne naśladowanie Twych godnych 
uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imie-
nia i twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał 
dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu 
jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błę-
du. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad prze-
paścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, 
nieświadomych i słabych, jęczących w opusz-
czeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapła-
nów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez 
nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przeba-
czając, pocieszając, poświęcając się i nawiązu-
jąc na nowo święte węzły miłości, łączące Serce 
Boże z sercem człowieczym. Amen.

(Modlitwę tę otrzymała św. Urszula od nieznanej 

Francuzki przy grobie św. Piusa X w 1920 r.

Po przetłumaczeniu na język polski uzyskała jej 

zatwierdzenie w poznańskiej kurii biskupiej.

Równoległe modlitwa upowszechniała się w Polsce 

w innych tłumaczeniach.)

Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu
Przenajświętsze Serce Jezusa, poświęcamy 

Ci naszą rodzinę, nas samych, nasze czyny, ra-
dości, cierpienia. Pragniemy, by całe nasze ży-
cie było poświęcone Twej miłości, i postana-
wiamy za pomocą łaski Twej unikać wszystkie-
go, co by mogło Cię obrazić. Oddajemy się To-
bie bez wszelkiego zastrzeżenia i przyrzekamy 
Ci na nowo, że przez dzień dzisiejszy chcemy 
szerzyć Królestwo Twoje, o Boskie Serce Jezu-
sa naszego, przez ciche apostolstwo modlitwy, 
miłości, cierpienia, przez apostolstwo pogo-
dy ducha. Boskie Serce Jezusa, przyjdź Króle-
stwo Twoje! O Jezu, Królu miłości, rządź nami, 
kieruj nami, jak chcesz, bo my poddani i dzie-
ci Twoje. Amen.

***

Modlitwy do św. Urszuli 
Ledóchowskiej

Koronka do Serca Jezusowego za 
wstawiennictwem św. Urszuli

Na początku:
Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Na dużych paciorkach:
O Jezu, Sercu Twemu polecam... Spojrzyj 

i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże. Dozwól 
działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, 
ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny-
(a) Ciebie.

O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokła-
dam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) je-
stem do wszystkiego złego, ale spodziewam się 
wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Na małych paciorkach (10 razy):
Święta Urszulo, proś Boże Serce za nami!
Na zakończenie:
Boskie Serce Jezusa, prosimy najgoręcej, 

spraw, byśmy Cię kochali co dzień coraz wię-
cej! (3 razy)

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa 
przyjmij, o Boże, modlitwy zanoszone do Ciebie 

za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej 
naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna 
Twego, i udziel nam łask, o które z ufnością pro-
simy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

***

Litania do świętej Urszuli Ledóchowskiej
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez 

zastrzeżeń, módl się za nami.
Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród 

doświadczeń,
Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew 

nadziei,
Święta Urszulo, która wzrastałaś w promie-

niach Eucharystii,
Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowane-

go czerpałaś siłę w cierpieniu,
Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości 

w szkole Serca Jezusa Konającego,
Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontem-

plację z aktywnością, 
Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać sza-

rą codzienność,
Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Nie-

bieskiego i rozmiłowana w Jego woli,
Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: 

„Pragnę” Boskiego Odkupiciela,
Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Du-

cha Świętego,
Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,
Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia du-

chowego,
Święta Urszulo, odpowiedzialna przewod-

niczko wspólnoty zakonnej,
Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,
Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni 

i nauczycielko dzieci i młodzieży,
Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobro-

ci i radości,
Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej 

Nowiny o zbawieniu,
Święta Urszulo, budująca braterską jedność 

wśród różnie myślących,
Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi 

z braćmi odłączonymi,
Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie 

robotników do pracy w winnicy Pana,
Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,
Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,
Święta Urszulo, współczująca z najbiedniej-

szymi,
Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Sło-

wa Wcielonego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-

ta, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-

ta, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-

ta, zmiłuj się nad nami. 
Módlmy się.
Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyni-

łeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia 
Serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, aby-
śmy wspierani jej orędownictwem, umieli tak jak 
ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać 
na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj 
też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z uf-
nością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego. Amen.

Św ięta Urszula Ledóchowska  

Święta Urszula Ledóchowska w Sieradzu, 1926 r.
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 Poradnik duchowy
Wszystko, co jest na ziemi pięknego, 
przypomina nam arcydzieło piękna 
– Maryję

Tak łatwo wznosić myśl ku Matce Najświęt-
szej, tak łatwo wpatrywać się w Jej piękność, 
bo cała przyroda, wszystko, co jest na ziemi 
pięknego, przypomina nam arcydzieło pięk-
na – Maryję.

Czy niebo, w które z zachwytem się wpa-
trujesz, nie wydaje ci się płaszczem błękit-
nym Najczystszej Dziewicy, pod którym 
znajdziesz ciche i bezpieczne schronienie? 
Czy fiołek, kryjący się w cieniu krzaków roz-
łożystych, nie przywodzi ci na pamięć Panny 
pokornej i cichej, radującej się w Bogu Zba-
wicielu swoim?

Wszystko, co piękne na ziemi, przypomi-
na ci arcydzieło piękna, które wyszło z rąk 
Stwórcy – Maryję Niepokalaną. Dlaczego 
więc nie wpatrywać się w to piękno, nie za-
chwycać się nim?

Czy to nie piękna praca: współpracować 
z Chrystusem dla zbawienia dusz?

Im bardziej świat od Boga się oddala, tym 
bardziej my powinniśmy dążyć do tego, by nie 
tylko sami mężnie trwać przy Bogu, ale by in-
nym drogę do Niego wskazywać. Wskazać in-
nym drogę do nieba – to najwznioślejszy ide-
ał, dla osiągnięcia którego powinniśmy być go-
towi oddać i pracę naszą, i poświęcenie, i ser-
ce nasze, a choćby i życie nasze, gdyby tego 
było potrzeba. 

Czy to nie piękna praca: współpracować 
z Chrystusem dla zbawienia dusz?

Boża wesołość to cnota, a cnotę trzeba 
nabywać pracą nad sobą

Życzę wam, by w sercach waszych zawsze 
zamieszkiwało święte wesele, które jest darem 
Ducha Świętego...

Boża wesołość to cnota, a cnotę trzeba na-
bywać pracą nad sobą. Boża wesołość, słonecz-
ność duszy – pochodzą ze zrozumienia, że Bóg 
jest Ojcem naszym, że jesteśmy zawsze bez-
pieczni w Jego ręku. Tego uśmiechu świętego 
wesela nie rozpędzi żaden smutek, niepowo-
dzenie, trudności życiowe…

Życzę wam więc, by święte wesele wy-
gnało z duszy waszej wszelkie kwasy, humo-
ry, nerwy, by wywoływało na ustach – niby 
promień słoneczny – jasny uśmiech duszy, 
spoczywającej w Bogu i znajdującej w Jego 
miłości szczęście i pokój, jakiego świat dać 
nie może.

… w duszy pogodnej rozwija się cudny 
kwiat świętości

Jak pod działaniem promieni słonecznych 
rozwijają się kwiaty, dojrzewają owoce, tak 
i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija się cud-
ny kwiat świętości, wydający najróżnorodniej-
sze owoce cnót.

Może największym aktem miłości bliźniego 
jest stała słoneczność duszy, rozsyłająca wszę-
dzie promienie jasne i ciepłe. Przechodzi taka 
dusza słoneczna cichutko, jak promyk sło-
neczny, może nawet ubolewa nad tym, że nic 
dobrego nie robi, ale nie wie, ile jej słonecz-
ność wywoływała na ustach uśmiechów, w ile 
serc wlewała balsam pociechy, jak często roz-
grzewała zimne serca, ile rozpędzała chmur 
nieufności, rozpaczy, ile szczęścia rozsiewa-
ła bezwiednie naokoło siebie! Nie wie o tym, 
ale Bóg wie...

Więc zawsze wesoło, pogodnie, słonecznie, 
z ufnością – do góry, do Boga!

Dusza musi wznieść się na dwóch skrzy-
dłach: modlitwy i pracy

Praca nie oparta na modlitwie wartości 
nie ma. By wznieść się do tych regionów, 
skąd idzie zbawienie – i dla każdego człowie-
ka z osobna, i dla całego świata – musi du-
sza wznieść się na dwóch skrzydłach: modli-
twy i pracy, które wzajemnie się podtrzymu-
ją i uzupełniają.

Pracujmy, bo tak Bóg każe, ale modlitwą 
uświęcajmy naszą pracę, modlitwą czyńmy ją 
owocodajną, modlitwą zamieńmy ją w ofia-
rę Bogu miłą.

Módlmy się. Ile może wyprosić jedna du-
sza w gorącej modlitwie, ile może mieć wpływu 
na rządzenie światem, o tym przekonamy się 
w wieczności. Dziś ludzie wierzą w siłę pracy, 
własnych pomysłów, własnego rozumu – my 
za to wierzymy w siłę modlitwy błagalnej, po-
kornej i ufnej.

Wszystko będzie dobrze, bo wszystkim 
Serce Jezusa według woli swojej kieruje

Niech się dzieje, co chce, wy zawsze trwaj-
cie w ufności, że Serce Jezusa dobrą drogą was 
poprowadzi. I dlatego nigdy nie traćcie nieza-
chwianej ufności, że będzie wszystko dobrze, 
bo wszystkim Serce Jezusa według woli swo-
jej kieruje.

Ufność niezachwiana, dziecięca, spokojna 
jest jednym z największych dowodów miłości, 
jakie Jezusowi dać możemy. Ufajcie, choć-
by horyzont życia był czarny jak noc, ufajcie! 
Serce Jezusa zwyciężyło świat i wszystkie bie-
dy i nędze świata.

Okażcie miłość ku Najsłodszemu Sercu 
przez wierne, wytrwałe naśladowanie Jego 
cnót. Naśladujcie odważnie cnoty Boskiego 
Serca Jezusa – w tym wasza miłość, wasze 
życie, wasza świętość, chwała wasza wieczna!

Do krzyża powinniśmy kierować oczy jak 
kwiat do słońca

Wszystko, co dobre, wzniosłe, święte 
w dziedzinie życia nadprzyrodzonego, z krzyża 

na świat spłynęło. I dlatego do krzyża po-
winniśmy kierować oczy jak kwiat do słońca. 
W krzyżu zbawienie, w krzyżu nadzieja na-
sza, w krzyżu miłość i szczęście, i wszystko.

Więc do krzyża zawsze się garnąć, w krzy-
żu jedynie szukać szczęścia, ukojenia i pocie-
chy w cierpieniu, światła w ciemności, rady 
w wątpliwościach, żalu w upadkach, spokoju 
w burzach życia, ufności w zniechęceniu, ra-
dości w śmierci!

Wytrwałość to najważniejsza rzecz w ży-
ciu wewnętrznym

Wytrwałość to najważniejsza rzecz w życiu 
wewnętrznym. Nietrudno byłoby stać się świę-
tym, gdyby każde krótkie staranie od razu od-
niosło ostateczne zwycięstwo. Panu Bogu cza-
sem właśnie podoba się taka wytrwałość, która 
nie cofa się przed długą walką, która co dzień 
na nowo zaczyna i spokojnie, ufnie czeka, 
aż Bóg da zwycięstwo.

Bądźcie więc wytrwali w swych postano-
wieniach, wytrwali w ćwiczeniu się w cnocie, 
wytrwali w małych ofiarach. Bądźcie wytrwali 
– wytrwałość na pewno da wam zwycięstwo. 
Nigdy nie poddawajcie się zniechęceniu.

Z dobrą wolą, ufnie, wytrwale naprzód, ku 
niebu! Wytrwałością zdobędziesz Serce Boże 
na pewno!

Miłość objawia się przez dobroć, uczyn-
ność, wyrozumiałość

Miłość objawia się szczególnie przez: do-
broć, uczynność, wyrozumiałość, uprzejmość 
i duchową radość. Nie potrzebujesz dale-
ko szukać, życie codzienne daje tyle okazji. 
Uprzejme, serdeczne słowo pociechy, miły 
uśmiech, mała usługa – to wszystko i tysiące 
innych, małych aktów dobroci czeka na ciebie 
w ciągu dnia. Musisz tylko mieć oczy otwarte 
i chwycić te okazje…

Grzeczność, uprzejmość w postępowaniu 
sprawiają, że nasze czynności stają się miłe 
dla innych. Czemu nie starać się o grzeczność 
i uprzejmość? Nie kosztuje dużo, a tyle daje!

Bądź jak promyk słoneczny, który nigdy 
nie gaśnie, bo źródło jego światła jest w Ser-
cu Jezusowym

Ewangelia – to skarb, to źródło mądrości 
świętej, to drogowskaz do nieba

Powiedz, czy posiadasz Ewangelię? Książ-
ka niewielka, niedroga – a przecież to skarb, 
to źródło mądrości świętej, to drogowskaz 
do nieba, krynica pociech Bożych. Iluż jest 
takich, którzy nawet nigdy Ewangelii w ca-
łości nie przeczytali, którzy jej nigdy nie mie-
li w ręku! Ileż tracą przez to, iluż pozbawiają 
się pociech, światła, miłości!

Wczytuj się w Ewangelię, a nie będzie 
w twym życiu chwil strasznych, rozpaczy peł-
nych, kiedy dusza czuje się zupełnie sama, 
opuszczona. Jezus zawsze będzie blisko ciebie, 
a przy Jezusie zawsze i wszędzie, nawet w naj-
większym bólu: pokój, ufność i szczęście Boże.

Kochaj Ewangelię, kochaj Jezusa – a znaj-
dziesz szczęście już na ziemi.

Szczęście prędzej znajdziesz, przyczy-
niając się do szczęścia innych

Dla szczęścia jesteśmy stworzeni – bez 
szczęścia źle człowiekowi na ziemi! A tylu ludzi 
jest nieszczęśliwych, szczęścia coraz mniej… 
Szerzy się depresja, niezadowolenie, nawet 
rozpacz. Narzekają ludzie na Boga i mają pre-
tensje do Niego, że są nieszczęśliwi. Ale czy 
mają rację?

My winni jesteśmy, bo szukamy szczęścia 
tam, gdzie Jezus nas uczy, że szczęścia nie ma.

Szczęście prędzej znajdziesz, przyczynia-
jąc się do szczęścia innych, aniżeli myśląc tyl-
ko o tym: żeby mnie było dobrze.

Nabożeństwo do Matki Najświętszej po-
lega na czynach

Nabożeństwo do Matki Najświętszej nie tyle 
polega na gorących uczuciach i pięknych sło-
wach, co na czynach, na praktykach wiernie, 
z wytrwałością wykonanych. Czy co dzień od-
mawiasz choć jedną dziesiątkę różańca? Czy 
co dzień wykonujesz jakiś akt miłości bliźnie-
go? Czy starasz się być pożyteczny dla innych 
z miłości ku Maryi?

Ona jest przyczyną naszej radości, naszą 
Gwiazdą przewodnią, podstawą naszych na-
dziei, wzorem cnót wszelkich, zadatkiem na-
szego zbawienia, jest dla nas bramą nieba…

Ciesz się z tego, co Bóg ci da dobrego
Ciesz się z tego, co Bóg ci da dobrego, dla-

tego, że to z ręki Boga. Dziękuj Bogu z uśmie-
chem radości.

Ciesz się z krzyży, które Bóg na ciebie zsyła, 
bo krzyż to królewska droga do nieba, bo każ-
dy krzyżyk – to pocałunek Ukrzyżowanego. 
Dziękuj Bogu z uśmiechem radości.

A gdy ci zabraknie radości świętej, ucie-
kaj się do Tej, która jest przyczyną naszej ra-
dości – i w promieniach Gwiazdy Morza od-
żyje serce złamane, zgorzkniałe, wątpiące, 
zniechęcone.

Każdą czynność możemy zamienić w akt 
miłości Bożej

Każdą najobojętniejszą czynność życia co-
dziennego możemy zamienić w akt miłości Bo-
żej, możemy zmienić życie nasze, składające 
się z najprostszych czynności – w cudowny 
hymn Bożej miłości.

Możemy życie ziemskie na skrzydłach miło-
ści podnosić wysoko, do regionów Bożego po-
koju i Bożej świętości, możemy stać się świę-
tymi – nie z aureolą kanonizacji, do świętości 
niekoniecznie potrzebnej, ale w duchu i praw-
dzie, na chwałę Bożą i dla dobra dusz.

Panowanie Serca Jezusowego
Królestwo Boskiego Serca jest waszym 

udziałem, a wy dążcie jedynie do tego, by roz-
szerzać to królestwo, to panowanie Serca Je-
zusa nad duszami. O resztę nie troszczcie się 
– wszystko Serce Jezusa wam da, wszystko, 
czego dla zbawienia wam potrzeba.

Serce Jezusa jest naszą tarczą
Rozpoczynajmy dzień od ofiarowania go 

Sercu Jezusowemu, spędźmy go pod opieką 
Serca Jezusowego. Wieczorem usypiajmy przy 
Sercu Jezusowym.

To przekonanie, że Serce Jezusa jest naszą 
tarczą, naszą siłą, naszą mocą daje nam spo-
kój, przechodzący wszelkie zmysły.

Serce Jezusa nauczy Cię kochać
Wołajmy często: Jezu cichy i Serca pokor-

nego, uczyń serca nasze według Serca Twego!
Serce Jezusa jest siedzibą miłości – na-

uczy cię kochać. Tylko trwaj zawsze przy 
Boskim Sercu i nigdy, nigdy od Niego się 
nie oddalaj. Gdy ci ciężko, jak święty Jan 
wspieraj głowę na Boskim Sercu, które cie-
bie tak bardzo kocha – i przeminie smutek, 
bo w miłości Boskiego Serca znajdziesz ra-
dość i pociechę.

Obraz namalowany przez św. Urszulę 

Ledóchowską w 1897 r., obecnie znajduje się 

w kaplicy sanktuarium w Pniewach.
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Nie przestaję się modlić, by 
Bóg obdarzył Cię pokojem 
duszy, którego tak 
Ci potrzeba.
św. Urszula Ledóchowska
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