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Droga Matko, wracasz na ziemię ojczystą…
Żegnamy Cię serdecznie. 
Wiemy, że ziemia ojczysta 
ma prawo do Twojej obecności.

Jan Paweł II, 11 V 1989 r.
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pismo bezpłatne

17 kwietnia 1865 – urodziła się w Loos-
dorf (Dolna Austria), jako dru gie z siedmior-
ga dzieci Antoniego Ledóchowskiego i Józefiny 
Salis–Zizers.

18 kwietnia 1865 – została ochrzczona jako 
Julia Maria.

1874 – rodzina Ledóchowskich przeprowa-
dziła się do Sankt Pölten. 

1874–1880 – Julia uczęszczała na Pensję Pań 
An gielskich w Sankt Pölten. 

1883 – Ledóchowscy przenieśli się do Lipnicy 
Murowanej koło Bochni (niedaleko Krakowa).

21 lutego 1885 – zmarł ojciec Julii, Antoni 
Ledóchowski.

Październik 1885 – młod szy brat, Włodzi-
mierz, wstąpił do semina rium duchownego. 

Grudzień 1885 – najstarsza siostra, Maria Te-
resa, została damą dworu książąt toskańskich 
w Salzburgu.

18 sierpnia 1886 – Julia wstąpiła do klasz-
toru sióstr urszulanek w Krakowie przy 
ul. Starowiślnej. 

17 kwietnia 1887 – otrzymała habit zakonny 
i nowe imię: Maria Urszula; rozpoczęła nowicjat.

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 francu-
skiego w Beaugency i Orleanie, za kończone 
uzyskaniem dyplomu uprawnia jącego do na-
uczania tego języka.

2 lipca 1904 – została wybrana przełożoną 
klasztoru w Krakowie.

1906 – założyła pierwszy dom akademic-
ki dla studentek uczelni krakowskich i pierw-
szą na ziemiach polskich Sodalicję Ma riańską 
Akademiczek.

Styczeń–luty 1907 – odbyła podróż do Rzymu 
w sprawie zmian w Konstytucjach zakonu i zo-
stała przyjęta na audiencji przez papieża Piusa X.

31 lipca 1907 – wyjechała do Petersburga jako 
przełożo na misyjnej placówki urszulanek, gdzie 
objęła kierownictwo internatu dla dziewcząt przy 
gimnazjum w parafii św. Katarzyny na Newskim 
Prospekcie.

25 stycznia 1908 – dom w Petersburgu otrzy-
mał kanoniczną erekcję i stał się autonomicz-
nym domem urszulanek, z matką Urszulą jako 
przełożoną.

Kwiecień 1908 – Urszula zaczęła budowę no-
wego domu w pobliżu Sortavala nad Zatoką 
Fińską (w Karelii, należącej wówczas do Ro-
sji), nazwanego na cześć Matki Bożej: Meren-
tähti (po fińsku: Gwiaz da Morza), w którym 
w ścisłej tajemni cy będzie funkcjonował nowi-
cjat urszulanek.

1909 – W marcu zdała egzamin państwo-
wy z języka rosyjskiego i uzyskała dyplom 
nauczycielski.

14 lipca 1909 – zmarła Józefina Salis–Zizers, 
matka Urszuli.

1910 – matka Urszula otworzyła prywatne 
gimnazjum żeńskie w Merentähti.

1911 – nasiliły się prześladowania Kościoła 
katolickiego w Rosji. Siostry zostały zmuszo-
ne do zamknięcia swoich kaplic. Matka Urszu-
la przeniosła się do Merentähti.

80. rocznica śmierci świętej 
Urszuli Ledóchowskiej
30. rocznica przewiezienia 
jej relikwii z Rzymu do Polski

M
ajowy numer „Informatora Piel-
grzyma” poświęcamy świętej Ur-
szuli Ledóchowskiej, której 80. 
rocznicę śmierci w tym roku 

– 29 maja – obchodzimy.
Być może niektórzy z nas pamięta-

ją również, że 30 lat temu, w maju 1989 
roku, ciało świętej – wówczas jeszcze: bło-
gosławionej – wracało 50 lat po jej śmierci 
z Rzymu do Polski, przemierzając całą Oj-
czyznę: od przejścia granicznego w Chyż-
nem przez Zakopane, Lipnicę Murowa-
ną, Kraków, Sieradz, Łódź, Częstochowę, 
Warszawę, Poznań aż do Pniew. Tych przy-
stanków i towarzyszących im uroczystości 
było wówczas dużo więcej, a klimat tej nie-
zwykłej podróży doskonale wpisywał się 
w podniosły nastrój, udzielający się wów-
czas Polakom w związku z przygotowania-
mi do wyborów do Sejmu i Senatu.

Święta Urszula jest postacią wielowy-
miarową, znaną i czczoną w różnych śro-
dowiskach. Obchodzone w ubiegłym roku 
100–lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości było okazją do przypomnie-
nia jej zasług jako Matki Niepodległości 
Polski. W środowiskach nauczycieli i wy-
chowawców znana jest jako doświadczony, 
skuteczny pedagog, autorka oryginalne-
go systemu wychowawczego, godna, by być 
uznana za patronkę polskich nauczycieli 
i wychowawców. Środowiska polonijne wi-
dzą w niej orędowniczkę Polaków, rozsia-
nych po tylu zakątkach świata, gdyż sama 
poznała trudy i smutki życia emigracyj-
nego. Można by tu wymieniać więcej tych 
„specjalizacji” Urszuli, ale jest ona prze-
cież przede wszystkim: świętą.

Wiernych czytelników „Informatora 
Pielgrzyma” zapraszamy do zaprzyjaźnie-
nia się ze świętą Urszulą, która potrafiła 
intensywne życie wewnętrzne łączyć z ra-
dosną służbą ludziom. I za to trafiła do nie-
ba, co powinno stać się również udziałem 
nas wszystkich – nawet jeśli nasza podo-
bizna nigdy nie znajdzie się na świętych 
obrazkach.

S. MAŁGORZATA KRUPECKA

Z życia św. Urszuli Ledóchowskiej

Joannie Szarkowej i s. Małgorzacie Krupeckiej za przygotowanie 

tekstów oraz udostępnienie zdjęć i innych materiałów. 

Serdeczne Bóg zapłać!
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego:

www.urszulanki.pl
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25 sierpnia 1914 – po wybuchu pierwszej 
wojny światowej Urszula Ledóchowska otrzy-
mała od władz carskich nakaz opuszczenia 
granic Rosji. Jako miejsce emigracji wybrała 
Szwe cję, aby być jak najbliżej swojej wspól noty.

11 lutego 1915 – Włodzimierz Ledóchowski, 
brat Urszu li, został wybrany generałem Towa-
rzystwa Jezusowego.

12 kwietnia 1915 – na prośbę Głównego Ko-
mitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zało-
żonego w szwajcarskim Vevey przez Henryka 
Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i An-
toniego Osuchowskiego, Urszula rozpoczęła 
cykl odczytów o sprawie polskiej. Do grudnia 
wygłosiła 25 konferencji w różnych miastach 
Szwecji i Danii. 

Wrzesień 1915 – w Djursholmie pod Sztok-
holmem Urszula ot worzyła instytut języków ob-
cych dla dziew cząt ze Skandynawii. Dom sióstr 
stał się również miejscem spotkań emigrantów, 
polskich polityków i mężów stanu o róż nych 
orientacjach politycznych. Wobec niemożności 
kontynuowania pracy w Rosji, do Szwecji dojeż-
dżają kolejno siostry ze wspólnoty petersburskiej.

Styczeń–maj 1916 – wygłosiła cykl odczytów 
w Danii i w Norwegii, została przyjęta przez kró-
la Haakona VII.

Wrzesień 1917 – zakupiła w Aalborgu (Da-
nia) willę na ochronkę dla sierot po polskich 
robotnikach.

Październik 1917 – dzięki jej inicjaty-
wie i staraniom wyszła książka pt. Poloni-
ca, będąca zbiorem ar tykułów z zakresu hi-
storii, literatury i sztuki polskiej, napisanych 
przez cenionych auto rów w trzech językach 
skandynawskich.

Listopad 1917 – wygłosiła odczyty w Szwecji 
i Danii na rzecz sierocińca w Aalborgu.

10 września 1918 – otworzyła w Aalborgu 
szkołę społeczno–gospodarczą dla dziewcząt.

Październik 1919 – po raz pierwszy przyje-
chała do wolnej Polski. Odwiedziła arcybisku-
pa Achille Rattiego, nuncjusza apostolskiego 
w Warszawie (późniejszego papieża Piusa XI), 
prosząc o radę co do dalszych losów petersbur-
skiej wspólnoty urszulanek.

Luty–marzec 1920 – zdecydowała o kup-
nie domu dla sióstr w Pniewach (właściwie: 
Lubocześnicy pod Pniewami), koło Pozna-
nia. Wygłosiła nowy cykl odczytów w Szwecji 
oraz Norwegii i otrzymała od konsula norwe-
skiego w Danii Stolt–Nielsena 20 tysięcy ko-
ron na zakup domu. Na cześć głównego pa-
trona Norwegii dom zo stanie nazwany Zakła-
dem św. Olafa.

7 czerwca 1920 – uzyskała pozwolenie Sto-
licy Apostolskiej na przeniesienie kanonicz-
nej erekcji domu petersburskiego na Pniewy 

i przekształcenie wspólnoty w nowe zgroma-
dzenie o charakterze apostolskim: Zgromadze-
nie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

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

23 września 1920 – otworzyła szkołę gospo-
darczą w Pnie wach.

Kwiecień 1921 – opracowała Konstytucje 
Zgromadzenia i podjęła decyzję objęcia i odbu-
dowy zrujnowanego, XIII–wiecznego klasztoru 
podominikańskiego w Sieradzu.

1922 – na zaproszenie ks. bpa W. Tymieniec-
kiego urszulanki rozpoczęły pracę katechetycz-
ną w Łodzi.

Dokończenie na str. 4

Dyplom Krzyża Ofi cerskiego 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”.

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

Józefa Piłsudskiego.
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6 lipca 1922 – w Rzymie zmarła Maria Teresa 
Ledóchowska, starsza siostra Urszuli, założycielka 
misyjnej Sodalicji św. Piotra Klawera, beatyfikowa-
na w 1975 roku. 

4 czerwca 1923 – Stolica Święta zatwierdziła Kon-
stytucje Zgromadzenia na próbny okres siedmiu lat.

1924 – urszulanki szare rozpoczęły pracę na Wi-
leńszczyźnie i w Warszawie.

1926–1927 – powstały kolejne placówki Zgro-
madzenia. Urszula, jako założycielka i przełożona 
ge neralna, odbyła liczne podróże, m.in. do Włoch, 
Francji, Belgii i Niemiec.

8 września 1928 – otworzyła 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 dziewczę-
tami w fabrykach sztucznego je dwabiu.

21 listopada 1930 – Konstytucje Zgromadze-
nia zosta ły definitywne zatwierdzone przez Stolicę 
Apostolską.

23 października 1931 – otrzymała krzyż Pro Fide 
et Ecclesia in Russia merito (Za Zasługi dla Wiary 
i Kościo ła w Rosji).

1932–1934 – powstały kolejne placówki urszula-
nek szarych we Francji i we Włoszech.

1 kwietnia 1933 – otworzyła dom w Zakopanem 
na Jaszczurówce.

Od 1933 – nastąpił rozwój 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 
nowotworowej.

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

1 czerwca 1939 – po nabożeństwie żałobnym 
w bazy lice Matki Bożej Anielskiej w Rzymie, ciało 
matki Urszuli złożono na cmentarzu Campo Verano.

20 czerwca 1983 – Ojciec Święty Jan Paweł II 
beatyfikował w Poznaniu Urszulę Ledóchowską.

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

18 maja 2003 – w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II 
ogłosił bł. Urszulę Ledóchowską – świętą. Powitanie relikwii na pl. Zamkowym w Warszawie

Najważniejsze stacje podczas przewiezienia relikwii bł. Urszuli 

z Rzymu do Pniew (11-29 V 1989)

 1. Pożegnanie w Rzymie 11 V

 2. Brescia 12-15 V

 3. Loosdorf 15-17 V

 4. Chyżne – granica 17 V

 5. Zakopane 17-18 V

 6. Ludźmierz 18 V

 7. Mszana Dolna 18 V 

 8. Limanowa 18-19 V

 9. Nowy Sącz 19 V

 10. Lipnica Murowana 19-20 V

 11. Bochnia 20 V

 12. Kraków 20-21 V

 13. Jaworzno 21 V

 14. Sosnowiec 21 V

 15. Częstochowa 21-22 V

 16. Wieluń 22 V

 17. Złoczew 22 V

 18. Sieradz 22-24 V

 19. Zduńska Wola 24 V

 20. Łęczyca 24 V

 21. Ozorków 24 V

 22. Łódź 24-26 V

 23. Jeżów 26 V

 24. Rawa Mazowiecka 26 V

 25. Warszawa 26-27 V

 26. Września 27 V

 27. Poznań 27-28 V

 28. Lipnica 28 V

 29. Otorowo 28 V

 30. Pniewy 28-29 V

Dokończenie ze str. 3
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Pozwólcie Siostry, że przy tym pożegnaniu 
na Wzgórzu Watykańskim przemówię do Wa-
szej Matki.

Droga Matko, wracasz na ziemię ojczystą. 
Długa była Twoja droga, która Cię z ziemi oj-
czystej wyprowadziła. Wyprowadziła na szla-
ki Ewangelii. Pamiętamy wszyscy to miejsce na 
Podkarpaciu, tę Lipnicę, gdzie mieszkali Twoi 
rodzice i Twoja rodzina, gdzie się zrodziło Two-
je powołanie do świętości. Twoją pierwszą dro-
gę z Lipnicy do Krakowa, do Twojego macie-
rzystego Zakonu Sióstr Urszulanek.

Ale potem Opatrzność Boża gotowała Ci 
drogi niezwykłe, drogi niepodobne do tych 
dróg, którymi chodziły Twoje siostry. Przede 
wszystkim kazała Ci Boża Opatrzność i miłość 
dusz szukać dobra tych dusz wszędzie tam, 
gdzie słyszałaś jak gdyby ich głos Ciebie wzy-
wający. Stąd Twoja droga na Wschód, do stoli-
cy carskiego imperium. A potem, już po wybu-
chu pierwszej wojny światowej, wszystkie Two-
je drogi po krajach Europy Północnej – po kra-
jach skandynawskich: przez Szwecję i Norwe-
gię, Finlandię do Danii. A stamtąd – przez Pol-
skę – do Rzymu, gdzie przywiozłaś już gotowy 
projekt Twojego Zgromadzenia i znalazłaś dla 
tego projektu zrozumienie. I z takim projektem 
powróciłaś na ziemie piastowskie.

Zaczęła się Twoja działalność w Polsce, któ-
ra wypełniła pracami apostolskimi całe między-
wojenne dwudziestolecie. Powstały Urszulanki 
od Serca Jezusa Konającego, w Polsce nazywa-
ne powszechnie urszulankami szarymi, w od-
różnieniu od czarnych. Powstały i powstawały 
w różnych miejscach ziemi polskiej. Były bar-
dzo potrzebne. Zgromadzenie rosło.

Jednakże kres Twojego życiowego pielgrzy-
mowania zastał Cię nie na ziemi ojczystej, ale 
tutaj, w Rzymie, do którego wciąż wracałaś. A 
wracałaś wzywana potrzebami Stolicy Świętej, 
głosem Papieża, który znał i cenił Twoją apo-
stolską działalność i potrzebował jej tutaj, w 
Rzymie. I tu Cię zastała śmierć na niedługi czas 
przed wybuchem drugiej wojny światowej.

Wracasz teraz, wracasz do naszej Ojczy-
zny. Zanim stąd odjedziesz, z Rzymu, który był 
Twoją drugą Ojczyzną, zanim opuścisz to mia-
sto i wrócisz do swoich, pragnę powiedzieć Ci 
o dwóch sprawach, które są, zwłaszcza w tej 
chwili, mnie również szczególnie bliskie.

Pierwsze to właśnie to wezwanie, to hasło, 
ta tajemnica, pod którym zebrałaś swoje nowe 
Zgromadzenie urszulańskie. Właśnie dzisiaj, 
kiedy się tu żegnamy, jest czwartek, czwartek 
wieczorem, dzień – a raczej wieczór, kiedy ta-
jemnica agonii Chrystusa, przede wszystkim 
agonii w Ogrójcu, odżywa. Odżywa szczegól-
nie w Wielki Czwartek, ale odżywa też w każ-
dy czwartek, w każdy czwartek co tygodnia. 
Niech Bóg Ci wynagrodzi za to natchnienie i 
niech Ci wynagrodzi również za charyzmat, jaki 

wraz z tym natchnieniem – Serce Jezusa w ago-
nii, Serce Jezusa Konające – przekazałaś Twoje-
mu Zgromadzeniu. Stanęły Twoje siostry i Two-
je córki tak bardzo blisko Serca Chrystusowe-
go, tak bardzo blisko tajemnicy Odkupienia. Za 
to chcę Ci przede wszystkim podziękować, a ra-
czej Bogu chcę podziękować za tę łaskę, którą 
obdarzył Ciebie, przez Ciebie Zgromadzenie i 
cały Kościół, zwłaszcza Kościół w Polsce. A dru-
ga sprawa, którą chcę Ci poruczyć, którą chcę 
Ci polecić, to sprawa tych krajów, które były Ci 
bliskie, które były terenem Twojego apostolatu.

Mówię to w perspektywie bliskich również i 
dla mnie podróży apostolskich do tych właśnie 
krajów. I tak sobie myślę, że to nasze dzisiejsze 
wieczorne spotkanie, to pożegnanie z Tobą, jest 
jakimś znakiem dobrym, obiecującym dla mo-
jej posługi papieskiej w krajach Skandynawii. 
W każdym razie Tobie, jako wielkiej specjalistce 
od tych krajów i od tych narodów, polecam tę 
moją podróż, która jest podróżą papieską i po-
sługą papieską bez precedensu.

Żegnamy Cię serdecznie. Wiemy, że ziemia 
ojczysta ma prawo do Twojej obecności. Że tam 
właśnie, w Pniewach, na prastarej ziemi pia-
stowskiej w Wielkopolsce, jest główne gniazdo 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Szarych. Tam 
winnaś spocząć. Tam – takie jest prawo Twojej 
rodziny, Twojego Zgromadzenia.

Dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś 
dla Rzymu. Za Twoją dyskretną obecność przez 

tyle lat, również po śmierci, również w czasie, 
kiedy odbywał się proces kanoniczny, przygo-
towujący Twoją beatyfikację i jeszcze po be-
atyfikacji w tym domu na Casaletto. Tutaj, na 
Wzgórzu Watykańskim, żegnaliśmy Cię śpie-
wem Litanii loretańskiej. Nie wiem, kiedy wró-
cisz do Ojczyzny, prawdopodobnie ten sam 
śpiew Litanii loretańskiej Cię przywita w Pnie-
wach, a może podróż Twoja będzie trwała dłu-
żej. Może przywita Cię już Litania do Serca 
Pana Jezusa. Tak też dobrze, bo to tajemnica 
Tobie bardzo bliska.

W każdym razie żegnając Cię, nie rozsta-
jemy się. Nie rozstajemy się, Kościół się nigdy 
nie rozstaje z tajemnicą świętych obcowania. 
Nie rozstaje się ze swoimi świętymi i błogosła-
wionymi. Oni stanowią jego przyszłość. Sta-
nowią jego największą nadzieję. Wskazują nie-
ustannie drogę, a równocześnie wciąż wracają 
do nas, są z nami. Stanowią żywy przykład dla 
nas, zwłaszcza dla tych, którzy żyją podobnym 
charyzmatem jak Twoje siostry urszulanki. Dla 
nas wszystkich przykład świętości. I wreszcie 
wspierają nas – i na Twoje wsparcie liczymy.

Niegdyś papież Pius XI liczył na Twoją 
działalność apostolską w Rzymie. Obecny Pa-
pież, którego nigdy nie znałaś osobiście i Cie-
bie on też nigdy osobiście nie poznał, po pro-
stu jest za młody, ten Papież, który mówi tym 
samym językiem, jakim i Ty mówiłaś, ten Pa-
pież liczy na Twoje wsparcie, nie tylko w cza-
sie podróży do Skandynawii, ale także na co 
dzień. Tym bardziej, że w swoim przeszłym 
życiu miał wiele do czynienia z urszulankami, 
powiedziałbym szczególnie z urszulankami 
szarymi. I właściwie to urszulanki szare wy-
puściły go z Polski, z domu na ulicy Wiślanej, 
i wypuściły tak, że już nie wrócił. Nie wiado-
mo, czy to jest zasługa, w każdym razie to jest 
dla nich na pewno – i dla Ciebie, jako ich Mat-
ki i Fundatorki – to jest na pewno wielkie zo-
bowiązanie. Skoro już nie wrócił, skoro został 
tu, to nie ma innej rady, droga Matko, błogo-
sławiona Urszulo, i Wy wszystkie, które odzie-
dziczyłyście imię urszulanek, wszystkie mu-
sicie bardzo wspierać tego Papieża, którego-
ście tak nieopatrznie wypuściły z domu na uli-
cy Wiślanej. O Zakopanem nie wspominam i 
nie wspominam o wielu innych domach urszu-
lańskich w Polsce, ale powiedzcie siostrom w 
Ojczyźnie, że często tam przebywam pamię-
cią i modlitwą.

Razem z ks. kardynałem Ugo Polettim po-
błogosławimy wszystkie na tę drogę, w czasie 
której będziecie towarzyszyć Waszej Matce, 
błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, do kra-
ju Jej Ojców:

Sit nomen Domini benedictum. Adiuto-
rium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos 
omnipotens Deus + Pater + et Filius + et Spi-
ritus Sanctus.

JAN PAWEŁ II

Modlitwa-przemówienie podczas pożegnania relikwii bł. Urszuli 
11 V 1989 r. w grocie Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich

29 V 1989 r. Relikwie św. Urszuli, przewiezione z Rzymu, 

zostały złożone w sarkofagu w sanktuarium w Pniewach.



6 www.facebook.com/InformatorPielgrzymawww.facebook.com/InformatorPielgrzyma

„W
 pracy wewnętrznej waka-
cji nie ma” – napisała świę-
ta Urszula w jednym z ar-
tykułów. Wzięłam to sobie 

bardzo do serca. Kobiecego serca, oczywi-
ście. Tego, które tak bardzo pragnie miłości, 
afirmacji, a często i odpoczynku… A prze-
cież potrzebuje też konkretnej – i nieustan-
nej – pracy nad sobą, by było zdolne kochać 
i służyć na wzór Jezusa. 

Formacja kobiecego serca to wielka sprawa 
w każdych czasach. Podejmując od 8 lat inicja-
tywę skierowaną do kobiet (Serce Kobiety), ob-
serwowałam i utwierdzałam się w tym, że jako 
kobiety bardzo potrzebujemy dobrych treści 
pomagających nam pamiętać, dokąd zmierza-
my i co jest naprawdę ważne w życiu. Potrzebu-
jemy wyzwań i inspiracji, by w naszej codzien-
ności kształtować nasz charakter. I bardzo po-
trzebujemy pięknych niewiast, które stać się 
mogą dla nas autorytetem przez swoją mądrość 
i praktyczne podejście. Kobiet, które znają na-
szą drogę i jej trudy. A przede wszystkim – wi-
dzą cel!

Święta Urszula – towarzyszka na drodze 
do świętości

Zaprosiłam więc świętą Urszulę Ledó-
chowską do grona 12 niewiast, które mogą 
dziś podpowiadać kobietom, jak kroczyć 
ku świętości. Do takiej ważnej pracy po-
trzebujemy przecież wyjątkowych nauczy-
cielek! Myślę, że uśmiechnęła się w niebie 
na tę propozycję. Jestem pewna, że stwierdzi-
łaby, iż trzeba dziś dobrze wykorzystać nowe 
zdobycze techniki, by posłużyły do stworze-
nia rozwojowych narzędzi – także dla nasze-
go ducha!

W programie formacyjnym „uBOGAcONA 
na drodze do świętości” święta Urszula przez 
4 tygodnie towarzyszy każdej uczestniczce tej 
drogi. Choć jest to dość długi czas, nie pozwa-
la on wyczerpująco odkryć całego bogactwa jej 
nauki. Jak więc się okazuje, to dla wielu kobiet 
dopiero początek przyjaźni z tą świętą! Często 
to także pierwsza w życiu okazja, by ją lepiej 
poznać.

Życie, uśmiech, Maryja i Eucharystia
O czym święta Urszula uczy nas w progra-

mie, o którym mowa? Po pierwsze, pokazu-
je nam swoją drogę do świętości. Drogę, któ-
ra z naszej perspektywy zarysowuje się tak pro-
sto, ale po przyjrzeniu się jej lepiej, dostrze-
gamy etapy i punkty zwrotne; doświadczenia, 
miejsca i spotkania, które ją kształtowały. Za-
uważamy też wpływ czasów, w jakich żyła. Mo-
żemy zachwycić się jej odwagą, konsekwencją 
i współpracą z łaską, a także zauważyć, że i ona 

musiała stawić czoło przeciwno-
ściom czy nieufności, z jaką pod-
chodzono do jej nowatorskich 
– a jakże ważnych – inicjatyw (np. 
kolegium dla chłopców).

W kolejnych tygodniach 
uczestniczki odkrywają ważne rysy 
duchowości świętej. Jako pierwszy 
pojawia się temat radości. Co zna-
czy być świętą–uśmiechniętą? Dla-
czego radość jest głęboko zanu-
rzona w sercu konającego Jezusa? 
Chcemy uczyć się tego niezwykłe-
go duchowego związku, by nieść 
radość – tę najprawdziwszą – in-
nym ludziom! Urszula uczy nas 
więc „apostolstwa pogody ducha, 
świętej radości”.

Kolejny temat to spojrzenie 
na Maryję i nawiązywanie z nią 
osobistej więzi. Możemy odkryć ją 
jako Gwiazdę Morza i jako Mat-
kę, która chce być realnie obec-
na w życiu każdej z nas. Urszula 
podpowiada nam także, że Maryję 
mamy nie tyle czcić długimi modli-
twami, co naśladować. Przypomi-
na, że „największym bez wątpienia 
dowodem naszej miłości ku Maryi 
jest naśladowanie Jej cnót”.

Ostatnim tematem jest Eucha-
rystia przeżywana jako spotkanie 

uBOGAcONA! Formacja kobiecego 
serca ze świętą Urszulą
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z Panem, które umacnia nas w drodze. Ur-
szula przypomina, jak ważne jest przygoto-
wanie dzieci do Komunii Świętej. Ale nie tyl-
ko dzieci! My także potrzebujemy odnawia-
nia świadomości, czym jest Najświętszy Sa-
krament – jaka płynie z niego łaska i jak wiel-
ki jest to dar. „Niewiasto katolicka, zaczerpnij 
u stóp tabernakulum, w Komunii Świętej, du-
cha ofiary, a wrócisz do domu swego gotowa 
znosić pogodnie i cierpliwie krzyżyki życia co-
dziennego; gotowa przezwyciężać złe humory, 
zniechęcenie, niezadowolenia; gotowa prze-
zwyciężać największego wroga życia domowe-
go – nerwy, histerię”.

Formacja serca, czyli więcej niż wiedza
Formacja w programie nie jest jedynie in-

telektualnym zajęciem – przyswajaniem wie-
dzy, czytaniem, słuchaniem wykładów. Pole-
ga ona na przeżywaniu tych treści i odnosze-
niu ich do swojego życia. Każda uczestniczka 
obok materiałów do przeczytania czy przesłu-
chania otrzymuje więc zadania i pytania, które 
pozwalają jej w codzienności dane tematy roz-
ważać, pracować nad nimi i włączać do swojej 
modlitwy. Dzięki temu kobieta realnie kształ-
tuje swoje postawy, spojrzenie i serce. Cały 

program trwa prawie rok i rzeczywiście utwier-
dza nas w tym, że nie ma wakacji od formacji. 
Myśli świętych towarzyszą nam w różnych po-
rach roku!

Inne nauczycielki–przyjaciółki
Obok świętej Urszuli w programie jest 

jeszcze 11 świętych nauczycielek, a każda 
z nich poszerza nasze myślenie i pomaga nam 
zmierzyć się z kolejnym tematem. Każda od-
krywa przed nami swoje serce i swoją drogę 
do nieba, a także przynosi wskazówki. I tak 
na przykład ze świętą Hildegardą uczymy się 
o harmonii i o tym, że my też mamy rozkwi-
tać. Święta Klara przypomina nam, że kobie-
ta uBOGAcONA ma wszystko u Boga. Świę-
ta Teresa od Jezusa przynosi nam cenne pod-
powiedzi do praktyki modlitwy wewnętrz-
nej, a święta Zelia Martin – żona i mama 
– przypomina o wadze powołania i relacji ro-
dzinnych. Święta Tereska od Dzieciątka Je-
zus uczy nas swojej „małej drogi”, a święta 
Faustyna ukazuje, jak piękna może być na-
sza relacja z Jezusem. One wszystkie uczą 
nas i wspierają. Wierzymy przecież, że nie 
tylko dają nam lekcję, ale także wstawiają się 
u Boga za nami!

Różnorodnie i owocnie
W programie uczestniczą kobiety w różnym 

wieku i w różnym stanie – są wśród nas m.in. 
studentki, żony, młode mamy, siostry zakon-
ne. Ale wszystkie łączy jedno: wielkie pragnienie 
kroczenia ku Bogu w naszej codzienności. Zma-
gamy się na tej ścieżce z przeciwnościami i z na-
szymi słabościami, ale – mając takie przyjaciółki 
w Niebie – wiemy, że to jest dobra droga! 

Każda uczestniczka programu otrzymuje 
specjalnie przygotowany do pracy notes oraz 
dostęp do swojego konta na platformie uboga-
cona.pl, gdzie co tydzień może korzystać z no-
wych treści. Oprócz materiałów tekstowych, au-
dio i video, otrzymuje także możliwość dziele-
nia się z innymi uczestniczkami swoimi odkry-
ciami i doświadczeniem, bo pewne jest, że ko-
bieta uBOGAcONA – uBOGAca. Oczywiście 
nie tylko tutaj – wśród tej internetowej społecz-
ności – ale realnie w swojej codzienności. Ko-
bieta świadoma tego, kim jest i że jest powoła-
na do wielkiej miłości, może z mocą świadczyć 
o Panu w każdym miejscu, w którym się znaj-
dzie. Oczywiście z uśmiechem!

Więcej o programie na stronie: 
www.zeswietymi.formacjaserca.pl.

KATARZYNA MARCINKOWSKA
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T
rudno mi zacząć od innego zdania niż to, 
którego użyła Katarzyna Marcinkowska 
w swoim tekście na temat formacji ko-
biecego serca, a które napisała pierwot-

nie święta Urszula Ledóchowska: „W pracy we-
wnętrznej wakacji nie ma”. To pierwszy motyw, 
który bardzo jaskrawo łączy duchowość i życie 
św. Urszuli z duchowością i życiem uczestników 
programu męskiej formacji pod nazwą: Droga 
Odważnych. Pierwszy i oczywiście nie jedyny...

Codzienna walka
Jednym z elementów naszej codziennej pracy 

formacyjnej na Drodze Odważnych są rozmowy 
audio z zaproszonym gościem. W jednej z nich 
wykładowca kieleckiego seminarium duchow-
nego ksiądz Stefan Radziszewski stwierdził: 
„Mężczyzna ma ten problem, że bardzo często 
nie chce uczestniczyć w czymś regularnie, by się 
rozwijać, tylko mówi: Spróbuję. A jeśli mi nie 
wyjdzie? Najwidoczniej to nie dla mnie, nie będę 
się ośmieszał”. Marzymy jako mężczyźni o tym, 
by nasze życie było pasmem sukcesów, a kiedy 
przychodzi niepowodzenie, od razu uciekamy, 
szukając tylko takich miejsc, w których wszystko 
idzie nam jak z płatka. Po co się tak oszukiwać?

Kiedy spojrzymy na program formacyj-
ny Droga Odważnych w jego podstawowej 

formule, zobaczymy, że uczestnicy otrzymu-
ją tam materiał do refleksji i pracy wewnętrznej 
codziennie i w małych dawkach: artykuły, krót-
kie wideokonferencje, wideoświadectwa, wspo-
mniane rozmowy audio. Za tą ideą stoją słowa 
Pana Jezusa: „Kto w drobnej rzeczy jest wier-
ny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16,10). 
Czasami ta drobna rzecz może nam nie wyjść. 
Czasami mamy wrażenie, że dany materiał for-
macyjny, dane spotkanie ze Słowem Bożym 
jest dla nas jałowe i nic nie wnosi. Mamy jed-
nak przekonanie, że jakość naszego życia we-
wnętrznego rodzi się z wierności. Praktycz-
nym wymiarem tej wierności jest nieraz niestety 
zmuszanie się – modlitwa, przeczytanie czy po-
słuchanie czegoś „na ostatnich nogach” lub po-
wrót po kilku dniach nieobecności. Często jest 
to upokarzające, ale czyż do cnoty pokory nie 
dochodzimy właśnie przez upokorzenia? Bogu 
nie chodzi przecież o to, byśmy byli idealni, ale 
byśmy walczyli i powstawali, a On będzie reali-
zował wobec nas swój plan.

Doświadczenie szeregu lat formacji we 
wspólnocie mężczyzn pokazało nam, że nawet 
jeżeli jesteśmy jako kawalerowie, mężowie, oj-
cowie w jakiejś grupie formacyjnej i spotyka-
my się co dwa tygodnie, to w codzienności bar-
dzo łatwo gubimy skarby z takich spotkań, ro-
bimy sobie właśnie tak określone przez świętą 
Urszulę „wakacje od życia wewnętrznego”. Pan 
Bóg dał nam Drogę Odważnych jako odpowiedź 
na ten problem, a owa regularność połączona 
z krótkim, maksymalnie 15–minutowym cza-
sem, który poświęcamy każdego dnia na pracę 
wewnętrzną, jest najczęściej pierwszą wymienia-
ną przez uczestników zaletą Drogi Odważnych. 

Bardzo często jako liderzy programu słyszymy 
ich słowa o tym, że Droga Odważnych ustawia 
na odpowiednich torach każdy ich dzień.

Polityka miłości
Polityka jest tym, co często rozgrzewa nasze 

męskie serca. Lubimy o niej rozmawiać, dysku-
tować, spierać się na argumenty. Ta ziemska po-
lityka (i inne zainteresowania) jest taką dziedzi-
ną życia, która łatwo może zaśmiecać nasze my-
śli i zajmować nam zbyt dużo czasu.

Święta Urszula zwykła mawiać: „Naszą poli-
tyką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy goto-
we poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie”. 
Oto druga płaszczyzna, na której spotyka się du-
chowość świętej Urszuli i duchowość Drogi Od-
ważnych. Wystarczy pobieżne spojrzenie na ży-
ciorys założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek Serca Jezusa Konającego, by dostrzec, 
że ona poprzez swoją aktywność spalała się dla 
Chrystusa. Łatwo możemy jako mężczyźni za-
dać sobie pytania: Jak to możliwe, by robić w ży-
ciu tak wiele? Gdzie ona znajdowała na to czas? 
A po zadaniu takich pytań najczęściej wracamy 
do oglądania kolejnego meczu czy wysłuchania 
kolejnej nic nie wnoszącej politycznej bitwy...

Polityka miłości polega między innymi 
na tym, że po kolejnym dniu pracy nie szuka-
my okazji do tego, by się nagrodzić przed te-
lewizorem czy komputerem, ale jesteśmy z bli-
skimi. Łatwo nam wpaść w przekonanie, że nie 
wypoczniemy inaczej jak poprzez „słodkie leni-
stwo”. Tymczasem miłość polega na byciu od-
danym swojemu powołaniu przez cały czas 
– i to jest właściwa polityka, którą warto się zain-
teresować. Dla tej polityki warto poświęcić „siły, 

Święta Urszula i męska Droga Odważnych
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czas i życie”. I nie miejmy wątpliwości – taka po-
lityka da nam wytchnienie i spokój ducha. Czyż 
nie za tym tęsknimy, trwoniąc często czas i da-
jąc się wodzić światu za nos?

Taka polityka pozwala nam odpowiadać 
na Boży plan dla naszego życia i nie mamy wąt-
pliwości, że w tym planie są piękne dokonania, 
ślady, które po sobie pozostawimy. Musimy jed-
nak codziennie jako mężczyźni zadawać sobie 
pytania: „gdzie jestem?”, „skąd i dokąd idę?”, 
„jakie są moje intencje?”, „czy za tymi intencja-
mi stoi miłość?”.

Naśladować Ukrzyżowanego
Trzecim motywem, który uświadamia mi, 

że duchowość świętej Urszuli i duchowość Dro-
gi Odważnych to bardzo bliskie sobie duchowo-
ści, jest fakt, że założyła ona zgromadzenie za-
konne pod nazwą Siostry Urszulanki Serca Je-
zusa Konającego.

Kiedy na różnych naszych spotkaniach pada-
ło pytanie, w jaki sposób powinniśmy dążyć jako 
mężczyźni do świętości, często finalną odpowie-
dzią było: poprzez naśladowanie Jezusa. Od po-
czątku swojej drogi z męską duchowością przy-
świecał nam taki cel. Jednak pewnego dnia za-
daliśmy sobie kolejne bardzo ważne pytanie: Ja-
kiego Jezusa chcemy naśladować? Odpowiedź 
przyszła bardzo szybko i okazała się bardzo kon-
kretna – Jezusa Ukrzyżowanego.

To zdecydowanie najgłębszy rys duchowo-
ści, zbliżający świętą Urszulę i nasz program 
formacji. Naśladowanie Ukrzyżowanego Pana 

jest podstawą dla wszystkiego, co napisałem po-
wyżej. Ono niejako sankcjonuje każdy nasz co-
dzienny wysiłek, za którym stoi miłość. Jezus 
na krzyżu to najpełniejsze zobrazowanie „bez-
interesownego daru z siebie”, o którym pisał 
święty Jan Paweł II. W ten sposób realizujemy 
się najpełniej. Nie poprzez karierę, pieniądze, 
władzę… To tylko drobne wycinki tego, co na-
zywamy służbą i odpowiedzialnością za bliskich 
i co na Drodze Odważnych definiujemy jako 
Boże przywództwo.

Możemy bać się tego, że krzyż oznacza cier-
pienie, wyrzeczenie, ból, ale ten lęk wprost jest 
przeciwieństwem miłości. Droga do bycia świę-
tym mężczyzną, zwłaszcza we współczesnym 
świecie, nie jest usłana różami. Mamy szukać wą-
skiej ścieżki, prowadzącej pod górę, na szczyt. 
To jest droga z Bogiem, droga spalania się dla bli-
skich, droga przygody, odkrywania siebie, walki, 
zmiany myślenia – Droga Odważnych.

Zapraszam: www.odwazni.pl
JAROSŁAW KUMOR

FO
T.

 O
D

W
A

ZN
I.P

L



10 www.facebook.com/InformatorPielgrzymawww.facebook.com/InformatorPielgrzyma

P
niewy to miasto w Wielkopolsce, w po-
wiecie szamotulskim, położone w od-
ległości 50 km od Poznania, na tra-
sie z Poznania do Świecka i z Poznania 

do Szczecina. Od 2016 roku Patronką Miasta jest 
święta Urszula Ledóchowska.

Tuż przy szosie znajduje się najważniejszy bu-
dynek w kompleksie zabudowań sanktuaryjnych 
– kaplica. Nad głównym wejściem widnieją sło-
wa Pana Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. 
W latach 1976–1979 pierwotna kaplica, pamię-
tająca świętą Urszulę, została rozbudowana. Ar-
chitektura powiększonej kaplicy, z usytuowaniem 
ołtarza od strony zachodniej, jest dziełem prof. 
Władysława Czarneckiego z Poznania. Wnę-
trze zaprojektował prof. Władysław Pieńkowski 
z Warszawy. Kaplica jest pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i św. Urszuli Le-
dóchowskiej. W prezbiterium wisi ikona krzy-
ża, wykonana przez Elżbietę Grocholską–Zanus-
si z Warszawy w 2002 roku.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wiszą-
cy w prezbiterium, jest darem Anny Grochol-
skiej z Warszawy. Artystka ta w 1989 roku wy-
konała dla odnowionej kaplicy pniewskiej dro-
gę krzyżową (16 stacji). Naprzeciw drogi krzy-
żowej wisi obraz Chrystusa, namalowany przez 
świętą Urszulę.

Sercem kaplicy jest tabernakulum. Od wcze-
snego rana do późnych godzin wieczornych mo-
dlą się tu: siostry, dzieci, młodzież, pielgrzy-
mi, odprawiający rekolekcje, podróżujący... Co-
dziennie (w dni powszednie od 12.00 do 15.00) 
trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Zwyczaj adorowania Najświętszego Sakramen-
tu w godzinach konania Jezusa wprowadziła 
święta Urszula.

W bocznej kaplicy (zaprojektowanej przez 
prof. W. Pieńkowskiego), w sarkofagu–ołtarzu 
z białego piaskowca (wykonanym przez A. Gro-
cholską), od 29 maja 1989 roku spoczywa ciało 
świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Nad sarkofagiem znajdują się liczne wota, bę-
dące wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski. 
Przed sarkofagiem, po lewej stronie, wisi duży ob-
raz Pana Jezusa Ukrzyżowanego (wg Velázqu-
eza), namalowany przez św. Urszulę.

Przy relikwiach Świętej trwa nieustanna no-
wenna w intencji próśb oraz podziękowań za ła-
ski, otrzymane za jej wstawiennictwem. W każ-
dy czwartek o godz. 19.00 w sanktuarium od-
prawiana jest Msza Święta z nowenną do świę-
tej Urszuli. Wstawiennictwu Świętej polecane 
są intencje złożone wcześniej w kaplicy lub nade-
słane pocztą zwykłą oraz internetową. 

Obok kaplicy, przy bramie, wisi dzwon „Ur-
szula”, umieszczony tam w 1989 roku, by witał 
powracającą do Pniew świętą Urszulę.

W domu klauzurowym przy kaplicy znaj-
duje się cela zakonna świętej Urszuli, z bardzo 
skromnym wyposażeniem: biurkiem, łóżkiem, 
fotelem. Za biurkiem wisi kalendarz, wskazu-
jący ostatni dzień pobytu Świętej w tym pokoju: 
25 kwietnia 1939 roku. W 2003 roku umieszczo-
no w celi gablotę z osobistymi rzeczami Świętej.

Pokój obok celi urządzony jest jako małe mu-
zeum. W szklanych gablotach wyeksponowane 
są pamiątki rodzinne, m.in. fotografie, przedmio-
ty, których używała święta Urszula, książki, drze-
wo genealogiczne, wykonane w młodości przez 
Świętą, namalowany przez nią obraz Niepokala-
nej. Są tu także odznaczenia państwowe i kościel-
ne, które otrzymała, oraz relikwie wyjęte z trumny 
podczas pierwszej ekshumacji ciała w 1959 roku 
(krzyż, różaniec, obrączka i kosmyk włosów).

Opuszczając dom klauzurowy, wychodzi-
my na klasztorny dziedziniec. Na nim w central-
nym miejscu stoi figura świętej Urszuli (wg pro-
jektu Adama Graczyka z Poznania), poświęco-
na w dniu beatyfikacji (20 VI 1983 r.) przez księ-
dza infułata Wawrzyńca Wnuka z Kanady, dobro-
czyńcę i przyjaciela Zgromadzenia Sióstr Urszula-
nek Serca Jezusa Konającego.

Z dziedzińca wchodzi się do Domu Matki 
Założycielki, który jest materialnym wotum sióstr 

za jej beatyfikację i służy kultowi świętej Urszu-
li. Wchodzących tam wita święta Urszula z obra-
zu (namalowanego przez Fr. Feldmanna), który 
w czasie beatyfikacji 20 czerwca 1983 roku był 
na Łęgach Dębińskich w Poznaniu. W budynku 
znajduje się duża aula ze sceną, w której odbywa-
ją się konferencje, prezentacje filmów, spotkania 
grup rekolekcyjnych, spotkania i występy teatral-
ne dzieci i młodzieży. Na wprost wejścia do auli 
wisi kolejny obraz, namalowany przez świę-
tą Urszulę: „Zwiastowanie”. W tym samym bu-
dynku można obejrzeć dużą wystawę (wg projek-
tu H. i B. Tofilów), prezentującą działalność świę-
tej Urszuli i założonego przez nią zgromadzenia. 
W drugiej sali eksponowane są pamiątki i dary 
z różnych krajów świata, związane z życiem świę-
tej Urszuli i apostolstwem szarych urszulanek.

Sanktuarium jest miejscem rekolekcji, dni 
skupienia, duchowego odrodzenia lub umocnie-
nia. Spragnieni ciszy i modlitwy mogą zaspokoić 
swoje oczekiwania, zatrzymując się w domu piel-
grzyma – Domu św. Anieli – usytuowanym na-
przeciw szkoły.

Więcej: www.sanktuarium–pniewy.pl

Kontakt:
Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej

62–045 Pniewy, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1,
tel. 61 29 38 182, kom. 698 228 215
e–mail: sanktuarium@urszulanki.pl 

Prośby o modlitwę za wstawiennictwem 
św. Urszuli oraz podziękowania za otrzy-

mane łaski można nadsyłać na adres: 
intencje.pniewy@urszulanki.pl 

Sanktuarium świętej Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach
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, pogo-
dzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa 
Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku 
ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby naj-
bardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każde-
go człowieka,
dla cierpiących i samotnych, dla pozbawio-
nych 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 mi-
łości i służby Tobie i naszym siostrom, 
i braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

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 po-
kładam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny-
(a) jestem do wszyst kiego złego, ale spodzie-
wam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

***
Dla zasług Pana naszego Jezusa Chry-

stusa przyjmij, o Boże, modlitwy, zanoszone 
do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszu-
li, wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego 
Serca Syna Twego, i udziel nam łask, o które 
z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!
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1. Cecha charakterystyczna św. Urszuli 
2. Imię brata św. Urszuli, generała jezuitów 
3. Miejscowość, w której rodzina św. Urszuli zamieszkała po powrocie do Polski 
4. „ _ _ _ _ _ _ _ _  jest czymś tak bardzo prostym” 
5. Imię ojca św. Urszuli 
6. Miasto, w którym umarła św. Urszula 
7. Imię siostry św. Urszuli – założycielki klawerianek 
8. Miejscowość, w której urodziła się św. Urszula 
9. Imię papieża, który pobłogosławił św. Urszuli na pracę w Rosji 
10. Miasto, w którym znajdowało się Gimnazjum św. Katarzyny 
11. Imię matki św. Urszuli 
12. Miejscowość, w której powstał pierwszy dom szarych urszulanek 
13. Imię, które św. Urszula otrzymała na chrzcie św. 
14. Państwo, w którym urodziła się św. Urszula 
15. Kraj, do którego udała się św. Urszula po wygnaniu z Rosji 
16. Nazwa klasztoru, do którego wstąpiła św. Urszula w 1886 r. 
17. Jedno z państw skandynawskich, w którym św. Urszula wygłaszała odczyty 
18. Nazwisko św. Urszuli
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„Uśmiech rozprasza chmury 
nagromadzone w duszy” 

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

Wśród Czytelników, którzy do 5 lipca 2019 r. nadeślą prawidłowe rozwiązania dwóch krzyżówek (str. 11 i 14), rozlosujemy 
nagrody: albumy, książki, puzzle. Prosimy o przysyłanie odpowiedzi na adres: Redakcja „Informatora Pielgrzyma”, 
skr. pocztowa 159, 30-960 Kraków 1. Prosimy o podanie wieku, ułatwi nam to dobranie nagrody.
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„W życiu codziennym osoba pogodna, 

będąca zawsze  w dobrym humorze, 
jest prawdziwym skarbem,  
źródłem radości i szczęścia” 

 
 

 
1. Państwo, w którym urodziła się św. Urszula 
2. Miasto, do którego św. Urszula wyjechała z Krakowa w 1907 r. 
3. Miasto, w którym umarła św. Urszula 
4. Imię, które św. Urszula otrzymała na chrzcie św. 
5. Imię najmłodszego brata św. Urszuli 
6. Imię matki św. Urszuli 
7. Miejscowość, w której powstał pierwszy dom szarych urszulanek 
8. Miejscowość, w której rodzina św. Urszuli zamieszkała po powrocie do Polski 
9. Kraj, z którego św. Urszula wróciła do Polski w 1920 r. 
10. Nazwa zgromadzenia, które założyła św. Urszula 
11. „Abym tylko _ _ _ _ _ _ _  umiała” 
12. Miała miejsce w 1983 r. w Poznaniu 
13. Imię brata św. Urszuli, generała jezuitów 
14. Jedno z państw skandynawskich, w którym św. Urszula wygłaszała odczyty 
15. Imię ojca św. Urszuli 
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

Wśród Czytelników, którzy do 5 lipca 2019 r. nadeślą prawidłowe rozwiązania dwóch krzyżówek (str. 11 i 14), rozlosujemy 
nagrody: albumy, książki, puzzle. Prosimy o przysyłanie odpowiedzi na adres: Redakcja „Informatora Pielgrzyma”, 
skr. pocztowa 159, 30-960 Kraków 1. Prosimy o podanie wieku, ułatwi nam to dobranie nagrody.
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K
ościół zawsze był spragniony ludzi 
mocnych nadzieją, którzy potrafili 
być dla współczesnych ludzi znaka-
mi działania Pana Boga i byli w tym 

godni zaufania. Potrzeba ta nie zmniejsza 
się z biegiem lat. Właśnie głód nadziei spra-
wia, że również dzisiaj poszukiwani są jej au-
tentyczni świadkowie. Osoby konsekrowa-
ne – pomimo wszelkich obecnych trudności 
– wskazują, że niezawodna nadzieja znajduje 
się jedynie w Bogu.

Osoby zakonne odpowiadają na wezwanie 
do wyłącznej miłości Chrystusa oraz służby 
Jemu w Kościele, wybierając życie w czysto-
ści, ubóstwie i posłuszeństwie. Ich powołanie 
jest specjalnym pójściem za Jezusem Chrystu-
sem i zobowiązuje do przyswajania Jego stylu 
życia. Osoby konsekrowane żyją absolutnym 
prymatem Boga i towarzyszą Panu Jezusowi 
bardziej z bliska. Decyzja o rozpoczęciu dro-
gi rad ewangelicznych jest niewytłumaczal-
na z punktu widzenia jedynie czysto ludzkiej 
logiki. Jednak osoba powołana ma głębokie 
przekonanie, że Ten, który ją wybrał, ufa jej 
i będzie ją prowadził. Pozytywna odpowiedź 
powołanego stanowi świadectwo nadziei po-
kładanej tylko w Bogu. Życie konsekrowane 
swym istnieniem potwierdza bezwarunkowość 
i darmowość inicjatywy Boga, który wybiera, 
kogo chce. Fakt, że Bóg – ze względu na swój 
zamysł bezinteresownej miłości – rezerwuje 
dla siebie niektórych ludzi, jest znakiem wier-
ności Boga i realizacją Jego obietnic.

Ci, którzy zdecydowali się iść drogą rad 
ewangelicznych, są ludźmi nadziei. Nadzie-
ja chrześcijańska opiera się na obietnicach 
Boga i jest pokładaniem w Nim ufności we 
wszystkich okolicznościach życia. Nie wypły-
wa z ludzkich przewidywań, nie karmi się wy-
obrażeniami o doczesnej wielkości – nie bu-
duje się jej na liczebnej sile ani na najlepszych 
planach dotyczących przyszłości. Specyfikę 
nadziei chrześcijańskiej stanowi pewność ba-
zująca na niepodważalnych obietnicach Bo-
żych, potwierdzonych śmiercią i zmartwych-
wstaniem Chrystusa. Ponadto ma ona charak-
ter eschatologiczny, czyli jest zawsze ukierun-
kowana na ostateczne zjednoczenie z Bogiem 
w życiu wiecznym, nawet jeśli dotyczy także 
określonych rzeczy ziemskich.

Całkowite oddanie się Bogu 
i naśladowanie Chrystusa

Osoby zakonne, całkowicie oddane 
na własność Bogu i uznające Jego absolut-
ne pierwszeństwo, są jednoznacznym i czy-
telnym świadectwem nadziei. Nie ma innej 

formy życia, która mówiłaby równie wyraźnie, 
że Bóg jest kimś najważniejszym. Bóg jest bo-
wiem jedynym celem i sensem dla osoby kon-
sekrowanej, On jest wyłącznym motywem jej 
życia, On jednoczy jej egzystencję. Podstawo-
we przesłanie, które bezgłośnie wypowiadają 
osoby zakonne, to: Bóg powinien być miłowa-
ny ze względu na samego siebie, ponieważ jest 
Bogiem i jedynie w Nim człowiek może złożyć 
swą ufność oraz znaleźć pewne oparcie.

Dla osoby konsekrowanej Chrystus jest je-
dynym Oblubieńcem. Koncentrując swe ży-
cie wokół Jego osoby, zakonnik świadczy, 
że On jest wzorem, według którego warto 
kształtować swoje życie. Na drodze podąża-
nia za Jezusem można znaleźć nadzieję i po-

kój, którego nie są w stanie dać żadne ludzkie 
obietnice ani najpiękniejsze idee. Osoba kon-
sekrowana jest żywym wyznaniem, że Chry-
stus jest Synem Bożym – wyznanie to osiąga 
swój szczyt w uczestnictwie w tajemnicy krzy-
ża, który wyraża pełnię miłości Bożej. Zakon-
nik staje się znakiem nadziei na tyle, na ile 
wchodzi swą egzystencją w logikę krzyża Je-
zusa, na ile traci swoje życie dla Chrystusa 
i dla królestwa Bożego. Bez paschalnego wy-
miaru życie zakonne nie mogłoby nieść praw-
dziwej nadziei.

Śluby zakonne
Przez profesję rad ewangelicznych: czy-

stości, ubóstwa i posłuszeństwa zakonnik od-
daje się umiłowanemu nade wszystko Bogu. 
Śluby zakonne są dla osób konsekrowanych 
wyrazem ich nadziei złożonej we Wszechmo-
gącym oraz całkowitego powierzenia się Jemu 
i Jego miłości. Ślub czystości ukazuje, że Bóg 
jest Miłością. Osoba konsekrowana, kochając 
Boga ponad wszystkie osoby i rzeczy, obja-
wia, że tylko On jest sensem życia i źródłem 
oparcia. Uznaje Boga jako jedyną miłość, je-
dyną pełnię, jedyne pragnienie, jedyne pięk-
no i jedyne oczekiwanie. Jest znakiem nadziei, 
ponieważ przez ślub dziewictwa dla królestwa 

Bożego antycypuje już teraz ten sposób ży-
cia, który będzie udziałem zbawionych w nie-
bie. W ślubie posłuszeństwa osoba konsekro-
wana ukazuje swoją wiarę i nadzieję złożo-
ną w Bogu. Ufa, że Bóg zna ją lepiej niż ona 
samą siebie, że On chce jej dobra bardziej niż 
ona chciałaby go dla samej siebie i powierza 
Mu całkowicie swoje życie, by On nim kiero-
wał. Jest pewna, że Bóg zatroszczy się o nią. 
Przez totalne zawierzenie Wszechmogącemu 
daje świadectwo prawdziwej nadziei.

Ślub ubóstwa wskazuje na Boga, Stwo-
rzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i nie-
widzialnych. Jest znakiem nadziei pokładanej 
w Bogu; uznaniem, że wszystko, co stworzo-
ne, pochodzi od Niego, że On jest źródłem 
i dawcą wszelkiego dobra. Osoba żyjąca ślu-
bem ubóstwa pozbawia znaczenia wszelkie 
pozorne źródła nadziei. Wyraża ona i uzna-
je egzystencjalną prawdę o człowieku, o jego 
kruchości i zależności. Oddając Bogu wszyst-
ko, wyznaje, że On jest jedynym Panem, 
utrzymującym w istnieniu i dającym życie. 
Jest wolna wobec rzeczy, aby głosić, że nie 
w nich pokłada nadzieję. Ubóstwo zakonne 
dalekie jest od pogrążania człowieka w pe-
symizmie z powodu świadomości jego nico-
ści, nie jest też pogardą dla stworzeń. Otwie-
ra natomiast na uwielbienie, dziękczynienie, 
kontemplację wszystkich rzeczy jako darów 
Stwórcy i wyznawanie Boga jako źródło nie-
zawodnej nadziei.

Wszystkie trzy śluby zakonne wyrażają peł-
nię i płodność Ewangelii, która jest podstawo-
wą regułą życia osób konsekrowanych. Osoby 
poświęcone Bogu są zobowiązane do całkowi-
tej wierności Ewangelii, a tym samym stają się 
świadkami nadziei, którą ona niesie. Wspól-
nota zakonna jest wspólnotą niezachwianej 
nadziei i oczekiwania, tęskniącą za prawdzi-
wą ojczyzną w niebie, co wyraża się w szcze-
gólny sposób w życiu modlitwy. Konsekrowa-
ni, poświęcając czas na bycie z Bogiem i dla 
Boga, wskazują, u kogo warto szukać pew-
nego oparcia. Wstawiając się na modlitwie za 
braćmi i siostrami w ich różnych sprawach, 
zanoszą problemy Kościoła oraz świata i peł-
nią posługę nadziei – przekonują, że w świe-
tle wiary nie ma sytuacji beznadziejnych, po-
nieważ Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych.

Nadzieja na życie wieczne
Życie całkowicie oddane Bogu jest za-

powiedzią przyszłego królestwa, wskazuje 
na nową rzeczywistość i nieustannie przyzywa 

Życie konsekrowane znakiem nadziei 
dla współczesnego świata

Życie konsekrowane daje 
świadectwo nadziei we współ-
czesnym świecie. Nie jest ono na-
dzieją, nie jest jej źródłem. Stano-
wi natomiast znak nadziei, czy-
li wskazuje, że nadzieja znajduje 
się jedynie w Bogu.

Dokończenie na str. 16
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przyjścia Chrystusa. Zakonnik wie, że na zie-
mi jest pielgrzymem, a jedyną rzeczą na-
prawdę konieczną jest poszukiwanie króle-
stwa Bożego. Głosi nadzieję życia wieczne-
go poprzez samo swoje istnienie. Żyje on już 
wiecznością, oczekuje na ostateczne spełnie-
nie się nadziei. Obrazuje to chociażby wyzna-
nie benedyktyna, ojca A. de Vogüé OSB, wy-
powiedziane u schyłku życia: „Dziś, gdy mam 
za sobą pół wieku życia w klasztorze, myśl 
o wieczności wciąż mną kieruje i mnie oświe-
ca”. Osoba konsekrowana, rezygnując z obec-
nych dóbr na rzecz przyszłych, ukierunkowu-
jąc swoje pragnienia na niewidzialne rzeczy-
wistości, wskazuje, że nie wszystko zamyka 
się w doczesności.

Życie zakonne pomocą dla poszukujących 
nadziei

Życie konsekrowane jako znak stanowi 
szczególny punkt odniesienia dla tęsknoty za 
Bogiem, która nurtuje serce człowieka. Zada-
nie, jakie zostaje powierzone osobom konse-
krowanym, polega na zachęcaniu wszystkich 
członków Kościoła do odważnego wypełnia-
nia obowiązków wypływających z chrześcijań-
skiego powołania do życia w wierze, nadziei 
i miłości. Praktyka rad ewangelicznych (czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa) i jej znacze-
nie stanowi niezastąpioną służbę, której po-
trzebują nie tylko chrześcijanie, ale i wszy-
scy ludzie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. 
Współczesnemu człowiekowi, tak często za-
gubionemu, pozbawionemu sensu życia czy 
przygniecionemu różnymi problemami, życie 
konsekrowane – znajdujące się w sercu Ko-
ścioła – pragnie ukazać prawdziwe oblicze 
chrześcijańskiej nadziei.

Z nauczania papieży: Pawła VI, Jana Paw-
ła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz z in-
nych dokumentów Kościoła od Soboru Wa-
tykańskiego II wynika, że jednym ze znaków 
nadziei jaśniejących na horyzoncie współcze-
sności jest życie konsekrowane, które może 
wnieść zaufanie w możliwość nadziei zakorze-
nionej w Bogu. Papież Franciszek nie zaprze-
cza trudnościom, z którymi muszą się zma-
gać osoby zakonne. Podkreśla jednak, że wła-
śnie pośród tych niepewności, które są dzie-
lone ze współczesnymi ludźmi, realizuje się 
nadzieja osób konsekrowanych, będąca owo-
cem wiary w Boga. Powtarzając słowa Bene-
dykta XVI, przestrzega, aby nie przyłączać się 
do proroków nieszczęścia, którzy głoszą kres 
lub bezsensowność życia konsekrowanego 

w Kościele obecnych czasów, lecz przyoblec 
się w Jezusa Chrystusa.

Zasadnicza idea ślubów, konsekracji za-
konnej i kształtowania życia według rad ewan-
gelicznych niesie konsekwentnie ze sobą ob-
raz znaku nadziei: wskazuje nie tylko na per-
spektywę eschatologiczną (na życie wiecz-
ne), na rzeczywistość królestwa Bożego, ale 
na samego Boga, który jest jedynym źródłem 
prawdziwej nadziei. Jezuita Marko Iwan Rup-
nik stwierdza, że „życie zakonne w swoim ra-
dykalizmie jest jasnym znakiem wskazującym 

na Tego, komu osoba konsekrowana odpo-
wiada całym swoim życiem. Świat nie widzi 
Boga, ale widzi zakonnika, który podąża za 
wołającym go głosem i staje się obrazem Sło-
wa, które usłyszał. Zakonnik jest słyszalnym 
rozmówcą Tego, którego świat nie widzi i nie 
słyszy”.

Osoba konsekrowana, oddana całkowicie 
umiłowanemu nade wszystko Bogu i w Nim 
pokładająca zupełną ufność, jest świadkiem 
niezawodnej, teologalnej nadziei. Potrafi ona 
zaryzykować własnym życiem, aby inni mie-
li życie i nadzieję. Chce, aby całe jej życie wy-
pełniło się teraz w poświęceniu, w ofierze mi-
łości dla królestwa Bożego. To właśnie z tego 
doświadczenia wyrastają śluby dla królestwa 
Bożego: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Są one jednymi z najwymowniejszych i naj-
czytelniejszych znaków przeżywania nadziei 
opartej na Bogu. Osoby zakonne to ludzie 
Boga, którzy żyją z Nim i dla Niego, w któ-
rych można dostrzec, że Go spotkali, a w kon-
sekwencji ukierunkowali na Niego całe ży-
cie i wszystkie siły. Ci, którzy w obecnych 

sytuacjach zagubienia, niepewności i różnych 
zagrożeń pozostają wierni swemu powołaniu 
i nie obawiają się problemów przyszłości, po-
kazują, że miłując Stwórcę dla Niego samego, 
czerpią ze źródła prawdziwej nadziei. Jeżeli 
w obliczu licznych trudności są ufni w Bogu 
i trwają w swoim stylu życia, stają się czytel-
nymi znakami, że ich serce jest spokojne, po-
nieważ należy jedynie do Boga.

Osoby konsekrowane w Kościele 
i w świecie

Osoby konsekrowane, znajdujące się w sa-
mym sercu Kościoła jako element o decydują-
cym znaczeniu dla jego misji, są tymi, które 
we współczesnym świecie mają stanowić znak 
prawdziwej nadziei opartej na Bogu. Odnaj-
dują one zaproszenie, by szły drogą naśla-
dowania Jezusa Chrystusa i upodabniały się 
do Niego. Chrześcijańska nadzieja opiera się 
na pewności, że tylko w Chrystusie jest praw-
dziwe życie, zarówno na czasy przyszłe, jak 
też w teraźniejszości. Życie konsekrowane 
wyraża najgłębszą istotę powołania chrześci-
jańskiego i ukazuje dążenie całego Kościoła–
Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Ob-
lubieńcem. Podtrzymuje i ożywia w Koście-
le posługę świętości, wzywając wierzących, 
by bardziej dostosowywali się do wymagań 
Jezusa i Ewangelii niż do oczekiwań otocze-
nia. Zakonnik powinien czuwać i wyczekiwać 
spełnienia się obietnic Chrystusa, a tym sa-
mym umieć natchnąć nadzieją także swoich 
braci i siostry, często zniechęconych i pesy-
mistycznie patrzących w przyszłość.

Życie konsekrowane daje świadectwo na-
dziei we współczesnym świecie. Nie jest ono 
nadzieją, nie jest jej źródłem. Stanowi nato-
miast znak nadziei, czyli wskazuje, że nadzie-
ja znajduje się jedynie w Bogu. Osoby konse-
krowane są jak światła, które nie świecą swym 
własnym światłem. Źródłem światła jest Chry-
stus, jedyna nadzieja. Zakonnik jest drogo-
wskazem, który pokazuje kierunek, lecz nie 
zniewala. Podobny jest do lampy, a nie do ośle-
piającego reflektora. W tym kontekście wciąż 
aktualne wydaje się stwierdzenie Pascala: „Jest 
dość światła dla tych, którzy z całej duszy pra-
gną ujrzeć Boga, i dość ciemności dla tych, 
którzy mają przeciwne pragnienie”. Osoby za-
konne są powołane, aby patrzeć w przyszłość 
z nadzieją, budzić nadzieję, pociągać ku do-
bru, pocieszać i przekazywać uścisk Boga. 
Mają iść na peryferie egzystencjalne, gdzie na-
dzieja jest szczególnie potrzebna, i docierać 
do osób odrzuconych, zagubionych i zrozpa-
czonych. Posługa ta będzie owocna o tyle, o ile 

Osoby zakonne są powołane, 
aby patrzeć w przyszłość z na-
dzieją, budzić nadzieję, pociągać 
ku dobru, pocieszać i przekazy-
wać uścisk Boga. Mają iść na pe-
ryferie egzystencjalne, gdzie na-
dzieja jest szczególnie potrzeb-
na i docierać do osób odrzu-
conych, zagubionych i zrozpa-
czonych. Posługa ta jest owoc-
na o tyle, o ile zapominają o so-
bie i stawiają w centrum żyjące-
go Chrystusa.

Życie konsekrowane znakiem nadziei 
dla współczesnego świata
Dokończenie ze str. 15
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będą zapominać o sobie i stawiać w cen-
trum żyjącego Chrystusa.

Święta Urszula Ledóchowska, która 
umiała ufać wbrew nadziei…

Święta Urszula Ledóchowska 
(1865–1939), założycielka Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezu-
sa Konającego, która czasowo może 
wydawać się jakby odległa, ma jednak 
do przekazania coś, co może umocnić 
dziś naszą nadzieję. Matka Urszula nie 
miała wcale łatwej drogi – przeciwnie: 
przez całe życie zmagała się z różnymi 
trudnościami: przyszło jej dokonywać 
wielu trudnych wyborów, doświadcza-
ła różnych zmagań, niepokojów, wie-
loletniej tułaczki, emigracji, niezrozu-
mienia przez ludzi, odrzucenia. Ży-
cie nie oszczędzało jej cierpień. Jednak 
nie załamywała się tym, nie poddawa-
ła, lecz wciąż na nowo pytała Boga, cze-
go od niej oczekuje, szukała Jego woli 
i nie traciła ufności. Często powtarzała: 
„jak Bóg chce”. Ewangelia była jej świa-
tłem na każdy dzień, nad nią rozmyślała 
i wcielała ją w życie. Żyła Słowem Bo-
żym na co dzień – to Słowo rozświetla-
ło jej drogę w ciemnościach.

Ponadto świętej Urszuli jako praw-
dziwej matce duchowej zależało na każ-
dym człowieku, a zwłaszcza na ludziach 

najbardziej zagubionych i potrzebują-
cych. Zachęcała wszystkich do postawy 
ufności wobec Boga, do niezachwianej 
ufności w dobroć Serca Jezusa. W „Te-
stamencie” napisała: „Niech się dzie-
je, co chce – Wy zawsze trwajcie w uf-
ności, że Serce Jezusa dobrą drogą Was 
poprowadzi, choćby ta droga i cierniem 
była zasłana. I dlatego nigdy nie trać-
cie ani spokoju błogiego duszy spoczy-
wającej na Sercu Jezusowym, ani nie-
zachwianej ufności, że będzie wszystko 
dobrze, bo wszystkim Serce Jezusa we-
dług woli swojej pokieruje. […] Ufajcie, 
ufajcie, choćby horyzont życia był czar-
ny jak noc, ufajcie! Pan Jezus, Serce Je-
zusa zwyciężyło świat i wszystkie biedy 
i nędze świata”. Matka Urszula przypo-
minała, że postawa zaufania, zawierze-
nia – to wiara, że Bogu na nas zależy, 
że On nas prowadzi, choć my często nie 
potrafimy jeszcze zrozumieć tego, co się 
wydarza w naszym życiu.

S. MAŁGORZATA PAGACZ USJK

Fragmenty książki s. Małgorzaty Pa-
gacz pt. „Życie konsekrowane znakiem 
nadziei dla współczesnego świata w na-
uczaniu Kościoła od Soboru Watykań-
skiego II” (Kraków 2019).

Książka jest do nabycia w wydaw-
nictwie SALWATOR.

Urszulanki Serca Jezusa Konającego, wsłuchane w Chrystusowe „Pragnę”, 

odpowiadają na miłość Bożego Serca, oddając się Mu całko wicie i bez zastrzeżeń, 

aby On sam mógł przedłużać w nich i przez nie swoją misję zbawczą.

Pragną żyć coraz pełniej dla Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół, 

poświęcając wszystkie swe siły szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

Konstytucje Zgromadzenia

Szare urszulanki pracują obecnie w 14 krajach (Argentynie, Białorusi, Boliwii, 
Bra zylii, Filipinach, Finlandii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, 

Tanzanii, Ukrainie i we Włoszech), na 5 kontynentach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.urszulanki.pl.

Może i Ciebie Jezus zaprasza:

„Pójdź za Mną”?
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J
ak to się stało, że na Pomorzu Środko-
wym, w Koszalinie, narodził się i stale 
umacnia kult świętej Urszuli? Co spra-
wiło, że ta piękna Święta wciąż ducho-

wo jest obecna wśród nas, dając tak potrzebną 
siłę, wiarę i miłość?

To właśnie miłość okazywana słabszym, 
uboższym, samotnym, zagubionym stała się 
najważniejszym motywem działania koszaliń-
skiej fundacji. Jej nazwa – „Zdążyć z Miłością” 
– mówi tak wiele. Chcemy, tak jak nasza Pa-
tronka, zdążyć z miłością do wszystkich, któ-
rzy potrzebują pomocy. W naszej pracy chary-
tatywnej poznaliśmy, jak smakuje sukces, ale 
przecież nie zawsze jest łatwo i prosto. Gdy 
przychodzą chwile zwątpienia, gdy trzeba po-
konać trudności, wtedy możemy liczyć na du-
chowe wsparcie naszej Patronki. Będzie nam 
potrzebne, bo przed nami kolejne niełatwe 
wyzwania.

Więzy, jakie połączyły nadmorski Kosza-
lin z postacią świętej Urszuli Ledóchowskiej, 
wyniesionej na ołtarze przez innego wielkie-
go świętego Jana Pawła II, są nierozerwalne. 
To właśnie z Koszalina pochodzi Daniel Ga-
jewski, dziś już dorosły młody człowiek, przy-
kładny mąż Yumiko z Japonii, który jako czter-
nastolatek został cudownie ocalony przez Ur-
szulę Ledóchowską. Chłopiec spędzał waka-
cje w domu Sióstr Urszulanek SJK w Ożarowie 
Mazowieckim pod Warszawą. Pewnego dnia, 
gdy kosił trawę, doszło do nieszczęśliwego wy-
padku. Daniel został porażony prądem. Przeżył 
dzięki interwencji błogosławionej wtedy Urszu-
li Ledóchowskiej. Cud ten został uznany przez 
Stolicę Apostolską i przyczynił się do kanoni-
zacji Urszuli. Od tamtej pory rodzice Danie-
la – Urszula i Janusz Gajewscy – wytrwale pie-
lęgnują i umacniają kult Świętej, która cudow-
nie ocaliła życie ich syna. W 10. rocznicę ka-
nonizacji świętej Urszuli zorganizowali wyjąt-
kowe wydarzenie religijne i kulturalne. W ko-
szalińskim kościele Ducha Świętego została 
odprawiona Msza Święta, podczas której wnie-
siono relikwie świętej Urszuli Ledóchowskiej. 
Po mszy wraz z innymi uczestnikami podziwia-
łam wystawę „Moją polityką jest miłość”, przy-
gotowaną przez siostrę Małgorzatę Krupecką, 
szarą urszulankę. Oglądając wystawę od pierw-
szej chwili wiedziałam, że ukazuje ona postać 
wyjątkową. Już wówczas nie miałam wątpli-
wości, że święta Urszula Ledóchowska będzie 
Patronką fundacji, która niebawem miała po-
wstać. Szybko napisałam statut. Przyszła mi też 
na myśl nazwa – „Zdążyć z Miłością”. Świę-
ta Urszula mówiła: „moją polityką jest miłość”. 
Nasza Fundacja także chce wychodzić do każ-
dego człowieka z miłością. Taka porcja miło-
ści oferowana drugiemu człowiekowi pomoże 

uchronić od nieszczęść, da siłę, przywróci po-
czucie własnej wartości, ułatwi powrót na wła-
ściwą drogę. 

Placówka i co dalej 
Pomysł powołania fundacji zrodził się wte-

dy, gdy pracowałam jako wolontariuszka – po-
łożna w Domu Samotnej Matki w Koszalinie, 
należącym do Caritas Diecezji Koszalińsko–
Kołobrzeskiej, a prowadzonym przez siostry 
bezhabitowe ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bo-
żej. Odwiedzając dom, prowadząc tu prelek-
cje, spotykałam kobiety samotnie wychowują-
ce małe dzieci, przebywające w placówce przez 
rok. Gdy mijał ten czas, kobiety musiały opuścić 
dom i przenieść się do innej placówki pomocy 
społecznej. Najgorszym rozwiązaniem był po-
wrót do miejsc, w których doświadczały prze-
mocy. Kiedy matki nie mogły zapewnić swoim 
pociechom odpowiednich warunków bytowych, 
zdarzało się, że musiały oddawać je do rodzin 
zastępczych. I właśnie w Domu Samotnej Mat-
ki los postawił na mojej drodze pewną młodą 
kobietę. Traf chciał, że miała na imię Urszula. 
Ta młoda mama wraz z dwiema małymi córecz-
kami przebywała w placówce prawie rok. Koń-
czył się termin jej pobytu i stanęła przed dra-
matycznym wyzwaniem: co dalej? Nie mia-
ła dokąd pójść. Nie pracowała, nie miała szans 
na wynajęcie samodzielnego mieszkania. Po-
stanowiłam założyć fundację, która zajmie się 
tworzeniem i prowadzeniem mieszkań chronio-
nych dla samotnych, bezdomnych matek z ma-
łoletnimi dziećmi. Szczęśliwie udało się znaleźć 

pracę dla pani Uli, a pracodawca wyremonto-
wał jej mieszkanie otrzymane z zasobów mia-
sta. Obecnie pani Ula nadal może liczyć na po-
moc Fundacji, została też naszą wolontariuszką.

Moje idee zyskały zrozumienie i przychyl-
ność najbliższych. Pomysł założenia fundacji 
od początku wspierał moralnie, a także finan-
sowo (jako fundator) mój mąż Waldemar. Uda-
ło się również zaangażować do wspólnego dzia-
łania sąsiadki, koleżanki, które stały się przyja-
ciółkami fundacyjnymi: Justynę Śmidecką, Ali-
nę Konieczną, Urszulę Łumianek, Kamilę Siu-
dowską. Później dołączyły: Dagmara Fedor-
czyk, Urszula Zarębska, Dagmara Jaśkiewicz 
i Barbara Ponurko. Do zarządu i rady Funda-
cji dołączyły: Marta Figarska, Monika Gańcza, 
Danuta Rompa, Magdalena Tchoryk, Elżbieta 
Żybert, Anna Połczyńska.

Mieszkanie jak przystań
Pomysł utworzenia mieszkania chronione-

go dla samotnych bezdomnych matek zyskał 
aprobatę władz miasta. Dzięki życzliwości pre-
zydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego w czerw-
cu 2014 roku Fundacja otrzymała pierwszy lo-
kal z zasobów miasta. Mieszkanie w starej ka-
mienicy na pierwszym piętrze wymagało grun-
townego i kosztownego remontu (wydatki sza-
cowano na 160 tysięcy złotych plus 30 tysięcy 
złotych na wyposażenie). Była szansa na zdo-
bycie całej potrzebnej kwoty z duńskiej Fun-
dacji Espersen, która w Koszalinie ma swo-
je zakłady produkcyjne. Nie powiodło się, ale 
tę pozorną porażkę, za sprawą naszej Patronki 

Bardzo skutecznie pomaga nam 
Patronka – święta Urszula
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i jej wstawiennictwa, udało się prze-
kuć w sukces. Idea tworzenia miesz-
kań chronionych dla samotnych bez-
domnych matek oraz ich dzieci zyska-
ła w Koszalinie liczne grono zwolen-
ników. Udało się zaangażować lokalne 
firmy, instytucje, pozyskać darczyń-
ców w Koszalinie.

Koszalińskie firmy: PB Kuncer, 
Mega–Instal Radosław Śliwka, PUF, 
Ekowodrol czy w końcu Fundacja 
Espersen Polska (z duńskim kapita-
łem) oraz Firmus Group (z norweskim 
kapitałem) pomogły nam w miarę swo-
ich sił i środków. Pierwsze mieszkanie 
chronione zostało oddane do użytku 
16 czerwca 2015 roku. Zamieszkały 
w nim cztery mamy i siedmioro dzieci.

Życie szybko postawiło przed nami 
następne wyzwanie. Oto pod koniec re-
montu pierwszego mieszkania zapro-
ponowano nam kolejny lokal w tej sa-
mej kamienicy. Wiedziałam, że musimy 
przygotować drugie mieszkanie chro-
nione, i byłam pewna, że święta Urszu-
la nadal będzie nam pomagać. Zorgani-
zowaliśmy koncert charytatywny na ten 
cel, otrzymaliśmy środki z Balu Prezy-
denckiego Anny i Piotra Jedlińskich, 
przygotowaliśmy mnóstwo imprez cha-
rytatywnych. W październiku 2016 
roku udało się oddać drugie mieszkanie 
chronione, gdzie mogą znaleźć schro-
nienie trzy mamy z dziećmi.

W mieszkaniach chronionych 
mamy uczą się samodzielności, go-
spodarowania pieniędzmi, wchodzenia 
w relacje społeczne. Fundacja pomaga im w zna-
lezieniu pracy, przedszkola dla dziecka, wspiera 
poprzez opiekuna mieszkania, terapeutów, psy-
chologa, prawnika oraz wolontariuszy, którzy 
pomagają mamom w opiece nad dziećmi. 

Świetlica „Przystanek pod niebem” 
Gdy remont drugiego mieszkania dobiegał 

końca, znów okazało się, że czeka nas nowe 
wyzwanie – gruntowna naprawa przeciekające-
go dachu w kamienicy, w której znajdują się na-
sze mieszkania chronione. Baliśmy się, że zo-
staną one zniszczone, a wspólnota kamieni-
cy nie miała pieniędzy na wykonanie kosztow-
nego remontu. Zaproponowano nam oddanie 
do użytku strychu w zamian za wykonanie re-
montu dachu na nasz koszt, a strych mógłby 
stać się świetlicą dla naszych podopiecznych. 
Koszt inwestycji to około 200 tysięcy złotych 
razem z wyposażeniem. Fundacja nie miała pie-
niędzy, ale pozostawała głęboka wiara, że i tym 
razem uda się zrealizować to przedsięwzię-
cie, mając tak silną Patronkę jak święta Urszu-
la Ledóchowska. Zorganizowaliśmy następny 

koncert charytatywny w Filharmonii Koszaliń-
skiej, otrzymaliśmy środki z Balu Prezydenckie-
go, uzyskaliśmy po raz kolejny pomoc zaprzy-
jaźnionych firm. I tak 19 grudnia 2017 roku 
świetlica na poddaszu kamienicy została otwar-
ta! Uroczystość zgromadziła liczne grono dar-
czyńców i przyjaciół, wśród których znalazła 
się siostra Małgorzata Krupecka ze Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek SJK. Siostra Małgo-
rzata specjalnie na tę okazję przyjechała do Ko-
szalina, czym sprawiła nam wielką radość. Za-
proszeni goście byli zgodni – tu jest pięknie, 
jak w niebie. Nic dziwnego, że świetlica zyskała 
nazwę „Pod Niebem”. Biel ścian, mebli, sprzę-
tów sprawia, że ostatnia kondygnacja budynku 
– jasna, czysta i przestronna – sprzyja wypo-
czynkowi, wyciszeniu, poprawia nastrój, doda-
je wiary, siły, nadziei. Świetlica stała się miej-
scem wspólnego spędzania wolnego czasu, od-
poczynku i zabawy dla podopiecznych Fundacji 
– mam oraz ich dzieci z mieszkań chronionych, 
a także dla tych matek, które już się usamo-
dzielniły. Tu podopieczni Fundacji bawią się, ale 
i uczą, uczestnicząc w zajęciach z terapeutami. 

Tu organizowane są spotkania wigilij-
ne, mikołajkowe czy wspólne śpiewa-
nie kolęd. Ostatnio dzieci mogły po-
znać zwyczaje wielkanocne.

Kolejne wyzwania
Fundacja wspiera głównie mamy 

z dziećmi, ale nie zapomina o osobach 
starszych, często żyjących w osamot-
nieniu. To właśnie do nich skierowany 
został kolejny projekt – „Zjedz obiad 
z seniorem”. Idea jest prosta: wolon-
tariusz Fundacji „Zdążyć z Miłością” 
zaprasza na obiad jednego z seniorów. 
Wyjście do restauracji staje się świę-
tem dla obu stron. Jest smaczny po-
siłek w miłym towarzystwie, jest oka-
zja do rozmowy, wzajemnego pozna-
nia się. Koszalińskie lokale gastro-
nomiczne odpowiadają na apel Fun-
dacji i chętnie goszczą u siebie se-
niorów w ramach projektu. Z dużym 
uznaniem spotykają się organizowa-
ne przez Fundację akcje zbiórki pie-
niędzy na leczenie chorych dzieci. Na-
sze apele o pomoc nigdy nie pozostają 
bez echa. Lokalni artyści chętnie ofia-
rują swoje prace, które później są licy-
towane podczas aukcji, a uzyskany do-
chód wspiera najmłodszych w poko-
nywaniu chorób, w trudnym powrocie 
do zdrowia. 

Przed nami kolejne wzywanie. 
Nowy projekt, adresowany będzie 
do matek z dziećmi oraz samotnych 
kobiet. To wielkie zadanie, które bę-
dzie wymagało od nas nie tylko wytę-

żonej pracy (tego się nie obawiamy), ale także 
zdobycia znaczących nakładów finansowych. 
Podobnie jak przy poprzednich projektach, tak-
że i teraz wierzymy, że uda się nam pokonać 
przeszkody i dojść do celu. Z ufnością spoglą-
damy w przyszłość, jak zwykle licząc na ducho-
we wsparcie naszej Patronki – świętej Urszu-
li Ledóchowskiej.

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

Relikwie św. Urszuli są otaczane czcią w parafi i pw. Ducha Świętego 

w Koszalinie. Każdego 29 dnia miesiąca od września do maja przed Mszą 

wieczorną odbywa się nowenna do św. Urszuli.
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Matko Kościoła
Po śmierci, zmartwychwstaniu 

i wniebowstąpieniu Jezusa Mary-
ja służyć będzie Kościołowi świę-
temu, trwając z Apostołami, by ich 
podtrzymywać i dodawać odwagi.

Czy w sercu moim żyje zrozu-
mienie ducha apostolskiego, pra-
gnącego Jezusowi przyprowadzić 
wszystkich, nie tylko dobrych, ale 
przede wszystkim tych najbied-
niejszych, którzy najbardziej Go 
potrzebują?

Pogoda ducha jest nie tyl-
ko cnotą wymagającą hartu duszy 
i męstwa, nie tylko pokutą krzyżu-
jącą naturę, ale jest zarazem i bar-
dzo skutecznym apostolstwem. Nic 
może tak nie przemawia do obo-
jętnych w wierze, do niewierzą-
cych, jak widok osoby zawsze po-
godnej, promiennej szczęściem we-
wnętrznym, uśmiechniętej, choć 
się wie, że niejeden krzyż dźwiga, 
że niejedna troska ją przygniata. 
To święte wesele duszy samo przez 
się mówi o działaniu Bożym, mówi, 
że jest coś ponad tą ziemią, że ist-
nieje świat nadprzyrodzony, gdzie 
dusza znajduje szczęście, jakie-
go świat jej nie daje. Pogoda duszy 
pociąga do Boga, do cnoty, tak jak 
smutek, zły humor, kwaśne uspo-
sobienie od pobożności odstręcza.

Czemu nie zabieram się do tego 
tak skutecznego apostolstwa, które 
ma i tę dobrą stronę, że nie zwraca 
na siebie uwagi, że jest cnotą cichą, 
o której nie wie nikt prócz Boga?

Maryjo, wyproś mi do tego po-
trzebne łaski!

Panno łaskawa
– pełna dobroci i łaskawości dla 

każdej duszy, uciekającej się do Cie-
bie! Do Ciebie każdy z całym zaufa-
niem może się zwracać. Tyś łaskawa 
dla wątpiących, gotowa rozświecić 
ich dusze jasnym promieniem wia-
ry. Każdy znajduje u Ciebie dobroć 
i wyrozumiałość, wlewające radość 
do serca, gojące rany, dające pokój, 
jakiego świat dać nie może. Do Cie-
bie więc powinniśmy się uciekać 
w każdej biedzie, w każdej pokusie, 
w każdym cierpieniu.

A czego żądasz w zamian za 
Twą wielką dobroć? Wiem, chcesz, 
byśmy byli dla naszych bliźnich do-
brzy, bardzo dobrzy, nieskończenie 
dobrzy, tak jak Ty, Maryjo.

Maryjo, rozbudź w moim ser-
cu gorące pragnienie naśladowa-
nia Ciebie!

Zwierciadło sprawiedliwości
W Tobie, Maryjo, widzę jak 

w zwierciadle wszystkie cno-
ty Chrystusowe, więc naśladować 
Ciebie to znaczy naśladować Jezu-
sa. Ale wpatrywać się muszę pilnie 
w Twoje życie, by poznać Ciebie, 
Twoją świętość, by jeśli słabe moje 
siły na to pozwalają, odtworzyć 
w swoim życiu przez niedoskonałe 
me cnoty Twoją doskonałość.

Aby móc Maryję wprowadzić 
w moje życie, muszę wpatrywać 
się w Nią przez rozmyślanie nad Jej 
świętością podczas różańca. W cią-
gu dnia zwracać się będę do Maryi 
z zapytaniem: Jak byś Ty, o Matko, 
w takiej okoliczności postąpiła? Po-
tem prosić Ją o światło i iść za nim.

Muszę Maryję naśladować. Po-
woli, nie od razu, ale stale wywal-
czać w sobie te cnoty, które mnie 
najbardziej w Niej pociągają, a któ-
rych mi najbardziej brak. Nabycie 
cnoty nie jest rzeczą łatwą, potrze-
ba na to silnej dobrej woli, z którą 
trzeba się zabrać do usunięcia zła.

Uproś mi łaskę Bożą! Niczego 
mi więcej nie potrzeba, tylko miło-
ści Bożej, łaski Bożej. Wtedy Jezus 

będzie ze mną, a gdy Jezusa mieć 
będę, będę mieć niebo na ziemi.

Stolico mądrości
– nie tej marnej mądrości świa-

ta, która grzebie jedynie w prochu 
ziemskim, ale tej świętej, Bożej mą-
drości, która wznosi się ponad zie-
mię, która rozumie, że co stworzo-
ne, co z tej ziemi, co świat ceni i na-
zywa szczęściem, to wszystko mar-
ność nad marnościami i tylko mar-
ność. Jedyna mądrość, dar Ducha 
Świętego – to szukać tego, co w gó-
rze, co w Bogu, z Boga i dla Boga.

Ale tak, jak dla zdobycia mą-
drości ziemskiej trzeba praco-
wać, mozolić się, męczyć się, tak 
samo czynić trzeba dla nabycia mą-
drości niebieskiej. Jak więc mam 
postępować?

Często, bardzo często prosić 
Ducha Świętego o światło, o świętą 
mądrość, bo każdy dar Boży musi 
być wybłagany i wyproszony.

Często rozważać znikomość 
rzeczy świata, szczęścia ziem-
skiego, krótkotrwałość cierpienia, 
wieczność radości w niebie. Cóż 
to wobec wieczności – te słowa, 
przeciwstawiane naszym krzyży-
kom i trudnościom, napełniają ser-
ce spokojem, ufnością, cierpliwo-
ścią i odwagą.

Cenić, co wieczne – oto praw-
dziwa Boża mądrość.

Przyczyno naszej radości
Potrzeba nam świętej rado-

ści, wesela Bożego. Dusza bez ra-
dości to dusza bez siły, bez odwa-
gi, bez energii. Radość jest nam 
tak potrzebna, jak kwiatu promie-
nie słoneczne. Bez niej nie ma wła-
ściwej pracy nad sobą. Ciągniemy 
nasze jarzmo, stękając, bez polo-
tu, bez ochoty do walki. Ale czasem 
trudności, troski, kłopoty życia tak 
nas przygnębiają, że święta radość 
ucieka od nas i poddajemy się nie-
zdrowemu, szkodliwemu dla życia 
duszy smutkowi. Jak się mamy sta-
rać o tę świętą radość?

Maryjo, podnieść musimy oczy 
ku Tobie, a Ty wlejesz pociechę 
do naszych serc, wskażesz nam 
otwarte Serce Jezusa i otworzysz 
przed oczyma duszy świat Boży, 
świat miłości i szczęścia.

Czym są troski, biedy i bóle 
ziemskie wobec tego szczęścia, 

w zachwycie miłości, u stóp Jezu-
sa i Maryi?

Ty, Matko, poprowadzisz mnie 
poprzez burze życia do nieba i uka-
żesz mi Jezusa.

Przybytku sławny pobożności
Przypatrzmy się Matce Naj-

świętszej. Spełnia wszystko, 
co do Niej należy, ale Serce Jej zajęte 
jest wielkimi tajemnicami. Rozmyśla 
nad nimi. Jest dla mnie wzorem roz-
myślania. Naśladujmy Maryję!

Maryjo, z zachwytem wpatru-
ję się w Twoją duszę, zawsze, nie-
ustannie złączoną z Bogiem, zajętą 
Nim tak w modlitwie, jak i w pra-
cy, tak w radości jak i w cierpieniu, 
w samotności, w towarzystwie, jed-
nym słowem – zawsze i wszędzie. 
Dusza Twa nieustannie i wszędzie 
szuka Boga i po Bożemu postępuje.

Daj mi, Maryjo, choć trochę 
tego złączenia z Bogiem, skupienia 
w Bogu. Patrz, moja myśl nawet 
w modlitwie odbiega od Niego, zaj-
muje się ziemią, błąka się po niej, 
a podczas pracy jeszcze trudniej mi 
wznieść się ku Bogu. Módl się za 
mną, by i w moim sercu, w mojej 
duszy zamieszkały myśli, pragnie-
nia i dążenia Boże, by moje ser-
ce podobne się stało do cichej po-
wierzchni wody, w której niebo się 
odbija. Sercem, duszą, myślą, pa-
mięcią, a przede wszystkim moją 
wolą chcę przebywać w niebie, przy 
Bogu, przy Jezusie i Maryi.

Gwiazdo zaranna
Gwiazdo zaranna! Gwiazdo 

morza!
Maryja jest moją gwiazdą, 

Gwiazdą zaranną, bo rozprasza 
ciemności grzechu, bo wprowa-
dza światłość Bożą do mojej du-
szy i każe patrzeć w górę. Jest 
moją Gwiazdą Morza, bo gdy jest 
ze mną, wtedy niczego bać się nie 
potrzebuję. Poprowadzi mnie przez 
niespokojne morze życia, rozpędzi 
groźne chmury, będzie zwiastunką 
ratunku i zwycięstwa. Ale jednego 
potrzeba: zawsze podnosić wzrok 
ku górze, ku niebu.

Pamiętać chcę o Maryi, ku Niej 
podnosić wzrok i serce krótkimi, 
ale gorącymi aktami strzelistymi. 
W każdej trudności, w każdej po-
kusie, w każdej radości, w każdym 
cierpieniu chcę powtarzać te dwa 

Maryja jest arcydziełem Boga
 Fragmenty z rozważań św. Urszuli Ledóchowskiej do Litanii do Najświętszej Maryi Panny

Matka Boska Niepokalanego Poczęcia (we-

dług Murilla). Obraz namalowany w 1904 r. 

przez św. Urszulę Ledóchowską. Nad do-

skonaleniem umiejętności malarskich 

m. Urszuli czuwał Ludomir Benedyktowicz 

(1844–1926), uczeń Jana Matejki.
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„Święta Urszula Ledóchowska wiedziała, że dla 
człowieka wierzącego każde, nawet najmniejsze 
wydarzenie staje się okazją do realizowania planów 
Bożych. To, co zwyczajne, czyniła nadzwyczajnym, 
codzienne zmieniała w ponadczasowe; to, co 
przyziemne, czyniła świętym.

Jeżeli dziś święta Urszula staje się przykładem 
świętości dla wszystkich wierzących, to dlatego, 
że jej charyzmat może być podjęty przez każdego, 
kto w imię miłości Chrystusa i Kościoła chce 
skutecznie dawać świadectwo Ewangelii we 
współczesnym świecie”.

Jan Paweł II, 18 V 2003

Książka jest zbiorem 31 wypowiedzi św. Urszuli, 

opracowanych przez urszulankę, s. Małgorzatę 

Krupecką. Czytając je, nie tylko zaprzyjaźnimy się 

ze Świętą, ale również odkryjemy, że świętość jest 

czymś tak prostym.

Już wkrótce w Edycji św. Pawła: www.edycja.pl

jest czymś 
tak prostym

LedóchowskaŚwięta  
Urszula

krótkie, ale tak pełne znaczenia 
słowa: Ave Maria. One Serce Ma-
ryi przejmą radością i Matka moja 
zwróci na mnie swój wzrok miło-
sierny, który przyniesie ukojenie 
memu sercu.

Królowo Wyznawców
Maryjo, uproś mi prawdziwe, 

chrześcijańskie męstwo. Wśród ra-
dości nieba pamiętaj o bólach zie-
mi. Tobie się oddaję, Tobie się pole-
cam, w Tobie moja nadzieja.

Matka odgaduje smutek, ból 
serc ludzkich i nie może oprzeć się 
pragnieniu przyniesienia im pomo-
cy. Mam swoje troski i nieraz gry-
zące niepokoje. Jak często im się 
poddaję! A wtedy zniechęcenie, 
zniecierpliwienie, przygnębienie 
napełniają moje serce.

Jezus cieszy się, widząc spokój, 
wielki, święty, Boży spokój duszy, 
która – jak małe dziecko – spo-
czywa radośnie w objęciach Ma-
ryi, gdzie czuje się zupełnie bez-
pieczna, bo wie, że gdy trwać bę-
dzie przy Matce, nic złego stać się 
jej nie może.

Gdy ciemne chmury zwątpie-
nia zasłonią moją wiarę, gdy chwi-
lami wszystko wydawać mi się bę-
dzie tak niezrozumiałe, tak zawi-
kłane, Maryjo, ucz mnie wierzyć 
mocno i silnie.

Królowo różańca świętego
Kościół wzywa nas do odda-

nia czci Tobie, Maryjo, w różań-
cu świętym. Królowo moja, naucz 
mnie gorąco, codziennie, z bez-
graniczną ufnością odmawiać 
różaniec.

Naucz mnie kochać różaniec, 
naucz mnie dobrze go odmawiać. 
Chcę kochać różaniec, bo to mo-
dlitwa najdroższa Tobie; bo róża-
niec to wielki akt miłości ku Tobie, 
Matko! Chcę starać się o dobre od-
mawianie różańca, bo on jest wspa-
niałą szkołą cnoty, drogowskazem 
do nieba, promieniem światła Bo-
żego, rozświecającym drogę moje-
go życia. Różaniec jest hymnem mi-
łości ku Jezusowi i Maryi, jest po-
ciechą w cierpieniach, a szczegól-
nie w chwili śmierci. Jest złotym łań-
cuchem, przykuwającym moje serce 
do Serca mojej Najświętszej Matki.

Chcę dobrze odmawiać róża-
niec, ale jak się do tego zabrać? 
Przede wszystkim na początku 
każdego dziesiątka wzbudzić akt 
miłości do Maryi, a choćby to za-
jęło mi i cały dziesiątek, to tym le-
piej – uczucia miłości do Maryi ni-
gdy nie może być za wiele.

Dalej, pamiętać będę, że róża-
niec jest drogowskazem do nieba, 

szkołą wszelkich cnót, więc rozwa-
żając cnoty Maryi i Jezusa w każ-
dej tajemnicy, zachęcać się muszę 
do ich naśladowania, przeprasza-
jąc za to, co było dotychczas złego 
w mym życiu, i prosząc o łaskę po-
stępu na drodze cnoty. W różańcu 
mam najcudowniejsze nauki – jak 
kochać, jak pokutować, jak mo-
dlić się.

W każdej okoliczności życia, 
czy smutnej, czy radosnej, byle-
by oczy otworzyć na jasne światło 
różańcowe, zawsze znaleźć w nim 
mogę wskazówkę, jak postępować.

Różaniec jest nie tylko modli-
twą, którą się przez kwadrans od-
mawia ustami. Jest to modlitwa, 
którą w dalszym ciągu życiem trze-
ba odmawiać. Tajemnice różańca 
należy w czyn wprowadzić, cnoty 
różańcowe w życiu swym odtwa-
rzać – to dopiero uzupełnia różań-
cową modlitwę, jest jej przedłuże-
niem. Życie moje ma być różańcem 
wprowadzonym w czyn. Jak piękne 
jest takie życie różańcowe! Jak miłe 
Bogu, jak pełne radości i szczęścia, 
bo tak ściśle łączące nas z Bogiem!

Maryjo, chcę korzystać z wol-
nych chwil czekania lub przymuso-
wej bezczynności, by różaniec od-
mawiać słowem, chcę nieustannie 
odmawiać różaniec czynem.

Królowo Polski
Królowo Korony Polskiej! Kró-

lowo Ojczyzny naszej, roztaczaj 
opiekę nad Twoim krajem! Ty, co Ja-
snej bronisz Częstochowy i w Ostrej 
świecisz Bramie, nie zapominaj ni-
gdy, żeśmy ludem Twoim, że naród 
Twój, choć zgrzeszył, choć od Boga 
się oddalił, jednak nigdy się nie wy-
rzekł miłości ku Tobie. Imię Twoje 
jest nam tarczą, różaniec Twój naszą 
bronią, Godzinki Twoje naszą rado-
ścią, miłość ku Tobie naszą siłą. Ty 
nas znasz, o Maryjo, Ty znasz nasze 
wady, nasze słabe strony, Ty wiesz, 
co dla nas jest niebezpieczeństwem. 
Matko, strzeż lud Twój od niezgo-
dy, od waśni i kłótni, strzeż od py-
chy, od ambicji, która do niezgody 
prowadzi.

A nam daj siłę, abyśmy to, 
o co dla narodu naszego prosi-
my, w życiu naszym w czyn wpro-
wadzali. Daj nam żyć w zgodzie 
ze wszystkimi, którzy nas otacza-
ją, daj nam utrzymać zgodę wśród 
nas, choćby kosztem miłości wła-
snej, daj, byśmy byli w swym środo-
wisku aniołami pokoju przez ustę-
pliwość, miłość, usłużność i głębo-
ką pokorę. Z miłości ku Tobie, Kró-
lowo nasza, z miłości ku naszej Pol-
sce chcemy roztaczać wokoło siebie 
święty pokój Boży.
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Bóg się rodzi!

MIASTO ŚWIĘTYCH

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 
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Łaskami słynący 
obraz Świętego 

Józefa w kościele 
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w Krakowie

NAUCZANIE PROROKA NASZYCH CZASÓW

KRAKOWSKA PIELĘGNIARKA BŁOGOSŁAWIONĄ

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST

O

na rr

na sst

wwwww.w.
CCałał

Infoforr

ROKAA NN

ĘGNIAARRK

RANCCISS

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 

Informator Pielgrzyma
NR 3(42)2018  |    ISSN 2081–3120   |    WWW.SZLAKWIARY.PL   |    EGZEMPLARZ BEZP ATNY

CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ!

Misteria Męki 
Pańskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej

OO

nana r

na stt

wwwwww.
CCaał

Infforr

TU
WS

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 

Informator PielgrzymaNR 4(43)2018  |     ISSN 2081–3120   |    WWW.SZLAKWIARY.PL   |    EGZEMPLARZ BEZP ATNY

KRAKOWSKA PIELĘGNIARKA
HANNA CHRZANOWSKA BŁOGOSŁAWIONĄ

Beatyfi kacja 28 kwietnia 2018r.

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
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40. ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II
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Spotkania 
Świętojańskie
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Urszula Ledóchowska
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Święty 
Antoni Padewski
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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.
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, prowadzone 
od 19 lat w Zaborówcu, 
pogłębione przez post 
Daniela ( Dn 1,12–13), 

są sprawdzoną formą prostej, natu-
ralnej terapii, prowadzącej do zdro-
wia duszy i ciała.

Niezdrowy styl życia, anoma-
lie żywieniowe, ignorowanie pro-
filaktyki zdrowia, zaniedbane rela-
cje z Bogiem prowadzą nieuchron-
nie do utraty zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego a szcze-
gólnie do nasilenia tzw. chorób cy-
wilizacyjnych (m.in. choroby układu 
krążenia, cukrzycy, grzybicy, skazy 
moczanowej, chorób zwyrodnienio-
wych, zapalnych, alergicznych itp.). 
Stanowią one trudny problem me-
dyczny i społeczny w skali global-
nej. Najczęściej pierwsze sympto-
my tych chorób są mało dokuczliwe 
i lekceważone. Ujawniają się po la-
tach trwania, gdy stają się przewle-
kłe, trudne do leczenia a układ od-
pornościowy nie radzi sobie z nimi. 
Mają często charakter zwyrodnienio-
wy, zapalny, nowotworowy – są źró-
dłem dyskomfortu życiowego, cier-
pienia, prowadzą do niedołęstwa 
i przedwczesnej śmierci. 

Ratunkiem może okazać się 
proponowany przez nas post, czy-
li świadoma, dobrowolna, okreso-
wa wstrzemięźliwość pokarmowa, 
wsparta motywacją religijną.

Wieloletnie doświadczenia po-
twierdzają jego leczniczą skutecz-
ność. Post Daniela nie jest sposobem 
codziennego odżywiania, lecz 10–
dniową kuracją leczniczą (w sytu-
acjach uzasadnionych, przedłużoną 
nawet do 6 tygodni). Polega na spo-
żywaniu wyłącznie warzyw w posta-
ci surówek, kiszonek, warzyw goto-
wanych, parowanych, zup warzyw-
nych, wywarów, soków, przypraw 
ziołowych (bez tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów).

Nie przestajemy się odżywiać, 
lecz odżywiamy się inaczej.

Potrawy warzywne zmuszają or-
ganizm do odżywiania endogenne-
go (wewnętrznego), tzn. organizm 
pozbawiony tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów szuka źródeł 
energii w niepotrzebnych zapasach 
tkanki tłuszczowej, depozytach biał-
kowych, w nadmiarze cholesterolu, 
zwyrodniałych tkankach, złogach, 
toksynach itp. Rozpoczyna się pro-
ces autolizy, ustępuje głód i pojawia 
się sytość. Po kilku dniach ustępu-
ją tzw. kryzysy ozdrowieńcze i poja-
wia się lepszy nastrój, więcej ener-
gii, lepsza wydolność narządów 

wewnętrznych, lepsza ruchomość 
i sprawność ogólna.

Do tych korzyści przyczynia się 
proces oczyszczania i odkwaszania 
organizmu, wspomagany piciem od-
powiednich herbat ziołowych i wody 
oraz różne formy ruchu (gimnasty-
ka, spacery, przyrządy fitness).

Post warzywny podnosi odpor-
ność organizmu, wzmacnia pracę 
serca, powoduje spadek wagi, popra-
wia parametry ciśnienia, cukru, cho-
lesterolu a także obficie nasyca orga-
nizm witaminami, minerałami, enzy-
mami, antyoksydantami itp.

Chcąc utrzymać uzyskaną po-
prawę zdrowia fizycznego, nie nale-
ży wracać do starych, zgubnych na-
wyków żywieniowych, lecz do peł-
nowartościowego, naturalnego ży-
wienia, praktyk postnych i zdrowe-
go stylu życia.

Zintegrowana osobowość czło-
wieka przejawia się w jedności du-
cha, duszy i ciała. Zatem Post Danie-
la ratuje nie tylko zdrowie fizyczne, 
owocuje również pogłębieniem ży-
cia duchowego. Przed pod ję ciem po-
stu, wzbudzając 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 ży-
ciem, 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, ustę-
puje smutek, rodzi się nadzieja, ład 
i pokój wewnętrzny.

W naszym Domu Rekolekcyj-
nym zostały stworzone właściwe 
warunki do podjęcia Postu Daniela.

Zapewniamy opiekę medycz-
ną (konsultacje, porady, pomiary), 
gimnastykę, spacery, fitness, poga-
danki nt. postu, zdrowego żywie-
nia i roztropnego stylu życia oraz 
codzienną Eucharystię, nauki reko-
lekcyjne, nabożeństwa, stałą opiekę 
duchową kapłana.

Zorganizowana forma postu, 
właściwe nastawienie, świadomość 
korzyści duchowych i fizycznych 
oraz atmosfera chrześcijańskiej ra-
dości, nad którą czuwa nasza Pa-
tronka, św. Urszula Ledóchowska, 
a także zdrowy klimat i urokliwa 
przyroda naszego parku krajobrazo-
wego – to atuty, które pomogły po-
ścić w naszym Domu ponad 9 tys. 
Uczestnikom.

Zapraszamy małżeństwa, oso-
by samotne, seniorów, kapłanów, 
osoby konsekrowane.

 URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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To nie jest książka.
To dzieło sztuki.

Księga Jedności Narodu
Od Wydawców
Wydając Księgę Jedności Narodu, 
przyświecało nam kilka celów. Najpierw 
myśleliśmy o pięknie. Pragniemy od-
działywać przez piękno tej księgi. A jest 
to wartość uniwersalna, dostępna niemal 
dla każdego. Drugim naszym celem było 
uczcić największego spośród synów 
polskiej ziemi. A są ku temu ważne 
okoliczności: 40 lecie pontyfikatu/16 X 
2018/, 40 lecie pierwszej pielgrzymki JP 
II do Polski/2–10 VI 2019/ i 100 lecie uro-
dzin/18 V 2020/. Trzecim naszym celem 
było wpisanie naszego dzieła w obchody 
100 lecia odzyskania Niepodległości. 
To co pozwala nam utrzymać niepodle-
głość Ojczyzny, jest treścią naszej Księgi. 
Jest jeszcze czwarty cel: głód jedności 
naszego Narodu. Wierzymy, że Księga 
którą dajemy Polakom, może stać się pokarmem w tym głodzie.

Praca nad Księgą
Nad księgą pracowaliśmy ponad 5 lat. Zawiera ona 9101 myśli, sentencji 
i aforyzmów świętego Papieża Jana Pawła II. Podzieliliśmy je na 325 te-
matów. Księga posiada indeks szczegółowy i noty bibliograficzne. W treść 
dzieła włączyliśmy papieskie portrety autorstwa Jerzego Rymara. Artysta 
gdy rozpoczynał pracę nad rysunkami z ogrom-
nym bólem trwał w wyniszczających nałogach/
alkoholizm i narkomania/. Kiedy zakończył 
papieskie portrety, był już innym człowiekiem. 
W Jego życiu doszło do całkowitej przemiany. 
Na początku księgi umieściliśmy certyfikat z jej 
kolejnym numerem.

Wersja jubilerska
Edycja ta nawiązuje do średniowiecznych 
szczytowych osiągnięć ludzkiej twórczości 
w oprawianiu ksiąg. Cała oprawa jest meta-
lowa pokryta złotem i srebrem. Wysadzana 
malachitami i turkusami. Na przedniej okładce 
umieściliśmy wizerunek Ojca Świętego w ar-
tystycznej interpretacji Mariusza i Kamila 
Drapikowskich. Papież ujmuje dłonią krzyż. 
Nogi Chrystusa nie są przybite do krzyża lecz 

spoczywają na dłoniach Jana Pawła II. 
Całość wkomponowano w gotycki orna-
ment. Tylna strona okładki przedstawia 
6 scen z życia Ojca Świętego. Na górze: 
święcenia kapłańskie, przyjęcie sakry 
biskupiej i wybór na papieża. Na dole 
zamieściliśmy: pocałunek ziemi, spotka-
nie z niedoszłym zabójcą i symboliczny 
detal z pogrzebu – zamykającą się księgę 
na trumnie. W centralne miejsce wpi-
sano herb papieski, a całość otulono 
ornamentyką gotycką. Grzbiet Księgi jest 
złocony.
Księga jest ręcznie oprawiona w barwio-
ną skórę koźlęcą. Obita jest na deskach 
scalających całość księgi. Krańce 
grzbietu ograniczają rzemienne, ręcznie 
haftowane, dwukolorową nicią kapitałki. 
W górnej krawędzi grzbietu osadzone 

są trzy, rożnych wzorów i kolorów lasety/zakładki/ ze skórzanymi 
tłoczonymi zakończeniami. Na obitej skórą desce, mocowane są me-
talowe okucia. Montaż wykonano według starych technik rzemieślni-
czych. Są one ręcznie dopasowane i mocowane specjalnymi złoconymi 
gwoździami. Część metalowa wykonana jest z czystej 100 % miedzi. 
Galwanicznie została ona srebrzona i selektywnie złocona 24 karato-
wym zlotem. Całe pokrycie jest postarzane chemicznie i ręcznie pole-

rowane, aż do uzyskania efektu „starej oprawy”. 
Pokrycie kruszcami szlachetnymi jest dodatko-
wo zabezpieczone specjalnym transparentnym 
lakierem, służącym jako dodatkowa ochrona. 
W projekcie metalowych części koładki, prze-
widziano zdobienia kamieniami jubilerskimi, 
w zależności od wyboru: turkus, malachit, lapis, 
koral i bursztyn. Łącznie w oprawie umieszczo-
no 44 kamienie jubilerskie.

Dedykacja
Na początku księgi przeznaczyliśmy jedną 
stronę na dedykację. Osoba nabywająca Księgę, 
może podać nam tekst, który pragnie tam 
zamieścić. Wyspecjalizowany kaligraf, w stylu 
czcionki, która zawarta jest w treści Księgi, 
napisze dedykację, która wpisana jest w bogatą 
ornamentykę.

Kontakt: tel. 575–113–125 email: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl

Niezwykły prezent na każdą dużą uroczystość


