
Św. Urszula Ledóchowska  
 
Julia urodzona 17.04.1865 Rok w Austrii 
Ona w rodzinie wielodzietnej wychowana  
O tradycji chrze ścijańskiej, co Boga kochała  
Jej ojczyzn ą była Polska pod zaborami  
 
Jej rodzin ę Bóg obdarował licznymi powołaniami  
A tak że w duchu patriotyzmu do ukochanej Polski  
Ona była szczególnie uwra żliwiona na ojczyzny sprawy  
Pragn ąc w modlitwach jej niepodległo ści w śród Europy  
 
Ona, gdy maj ąc lat 21 wst ąpiła do klasztoru  
Swoją pogodno ść ducha za świadectwo uznawała  
Przyj ąć drog ę Jezusa i jego nauczania w sercu  
Przyj ęła habit szary i imi ę Urszula  
 
Na pami ęć swej patronki m ęczeńskiej śmierci z IV wieku  
Gdzie śluby zło żyła w klasztorze w Krakowie  
Ona pracy w zakonnej przemieszczała si ę po całej Europie  
Swej pielgrzymce oddawała si ę sierotom Polskim w nauczaniu  
 
Jako zakonnica i nauczycielka tworzyła szkoły  
Wspomn ę o licznych internatach przedszkolach w Europie  
Niosąc wiar ę Chrystusa konaj ącego tam gdzie Polskie sieroty  
Tylko Rosja pierwsz ą wojn ą światow ą ją wydaliła a za razem wiar ę 
 
Gdy jej kochana Polska niepodległo ść uzyskała  
Ona zało życielk ą klasztoru urszulanek została  
A 01.01.1925 Roku powstała pierwsza Polska  
Krucjata eucharystyczna konaj ącego serca Jezusa  
 
Nie sposób jej zliczy ć zasług dla ojczyzny Boga  
Ona sercem dla ludzi i zakonu urszulanek oddana  
Serce Jezusa konaj ącego dla niego życie mu oddała  
Gdzie 29.05.1939 r. podczas wizyty w Rzymie zmarła  
 
Od dnia jej śmierci świętą ją nazwano  
Przez papie ża Jana Pawła II została błogosławiona  
W 1989 roku z Rzymu jej ciało w Pniewnie zło żono  
W jej kaplicy domu macierzystego spocz ęła 
 
A w dniu 18.05.2003 r. papie ż ogłosił j ą świętą 
Dzisiaj została patronk ą słu żącym ko ściołom  
I klasztorów na świecie pod jej wezwaniem  



A tak że Sieradza i Pniewny została patronk ą  
 
                                                                                       
Hieronim Borkowski  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


