
Św. Urszula (Julia) 

Ledóchowska 



Julia przychodzi na świat 

17 kwietnia 1865  

w Loosdorf w Austrii  
(niedaleko Wiednia) 





Jako drugie  

z siedmiorga rodzeństwa 



Rodzice 

Antoni hr. Ledóchowski 
- Polak 

Józefina hr.  

Salis-Zizers 
- Szwajcarka 





Wychowują swoje dzieci w atmosferze 

wzajemnego szacunku, głębokiej religijności,  

miłości Boga i Ojczyzny - Polski.  



1873-1880 

Julia uczęszcza do 

Szkoły Pań Angielskich 

w Sankt Pölten 



1883 
Ledóchowscy przenoszą się 

na ziemie polskie 

 - do Lipnicy Murowanej  

k. Bochni 



1883 
Ledóchowscy przenoszą się 
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 - do Lipnicy Murowanej  

k. Bochni 



Tu dojrzewa w Julii pragnienie 

życia zakonnego  

– służby Bogu i bliźnim. 



Tu dojrzewa w Julii pragnienie 

życia zakonnego  

– służby Bogu i bliźnim. 



W 1886 roku Julia wstępuje 

do klasztoru sióstr urszulanek 

w Krakowie na Starowiślnej. 

Otrzymuje imię: 

Maria Urszula od Jezusa. 



W 1886 roku Julia wstępuje 

do klasztoru sióstr urszulanek 

w Krakowie na Starowiślnej. 

Otrzymuje imię: 

Maria Urszula od Jezusa. 



Żebym tylko 

miłować 

umiała!  

Palić,  

spalać się 

miłością! 
s. Urszula 



W 1904 roku zostaje 

wybrana przełożoną 

klasztoru urszulanek 

w Krakowie. 



W 1904 roku zostaje 

wybrana przełożoną 

klasztoru urszulanek 

w Krakowie. 

Zakłada przy nim 

akademik dla pierwszych 

dziewcząt studiujących 

na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 



- wychowawczyni  

dzieci i młodzieży 

Św. Matka Urszula 





M. Urszula wyjeżdża  

do St. Petersburga,  

by objąć kierownictwo 

internatu przy 

gimnazjum  

dla córek rosyjskiej 

Polonii. 

Rok 1907 



W Petersburgu powstaje 

autonomiczna wspólnota urszulanek.  

M. Urszula jest jej przełożoną. 



W Merentähti nad Zatoką Fińską m. Urszula 

otwiera własne gimnazjum. 
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Po wybuchu pierwszej wojny światowej 

m. Urszula otrzymuje nakaz  

opuszczenia granic Rosji. 

Przenosi się do Szwecji. 



W Djursholmie pod Sztokholmem zakłada 

Szkołę Języków Obcych. 



W Ålborgu (Dania) 

powstaje ochronka  

dla sierot  

po polskich emigrantach. 



Św. Urszula 

- Polka i Europejka 



W miastach  

Szwecji, Danii i Norwegii  

podejmuje akcję odczytową na rzecz  

Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 



Przemawia w głównych językach 

europejskich, uczy się języków 

skandynawskich. 



Jeszcze  

Polska nie zginęła,  

dopóki kochamy. 
św. m. Urszula 



Św. M. Urszula 

Założycielka 



1918 

Polska 

odzyskuje 

niepodległość 



M. Urszula przenosi się z 

siostrami i dziećmi z Ålborga  

w Danii do Pniew k. Poznania. 



Ta wspólnota staje się 

początkiem nowego 

Zgromadzenia zakonnego 

- nowej gałęzi na „starym 

pniu urszulańskim”: 

Urszulanek Serca Jezusa 

Konającego. 

1920 



W Pniewach 

m. Urszula 

zakłada szkołę 

gospodarczą 

dla dziewcząt. 



Zadaniem matki  

i wychowawczyni jest 

dać dziecku Boga.  

Jeśli dasz mu Boga,  

dasz mu wszystko,  

jeśli nie dasz Boga, nie dasz nic. 
m. Urszula 



M. Urszula wysyła swoje siostry tam, 

gdzie jest największa bieda  

– materialna i duchowa... 





Powstają domy w całej 

Polsce, także na Kresach, 

we Włoszech, we Francji... 



Charakterystyczną cechą duchowości  

m. Urszuli jest 

pogoda ducha 



Bóg sobie zarezerwował prawo 

uświęcania ludzi przez krzyż,  

a nam zostawił słodkie zadanie 

pomagać innym w bolesnej wędrówce 

po drodze krzyżowej przez 

rozsiewanie wokoło małych promyków 

szczęścia i radości. 
m. Urszula 





1939 
M. Urszula umiera w Rzymie  

w opinii świętości. 

1983 
Jan Paweł II beatyfikuje  

m. Urszulę w Poznaniu 

1989 
Przewiezienie ciała m. Urszuli  

z Rzymu do Pniew 

2003 
Jan Paweł II kanonizuje  

m. Urszulę w Rzymie 




