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Eminenza Reverendissima, 

 

 

W 2020 r. nasze Zgromadzenie będzie obchodziło 100-lecie istnienia. Jesteśmy wdzięczne 

Panu Bogu, za naszą Matkę Założycielkę, św. Urszulę Ledóchowską, która potrafiła odczytywać 

znaki czasu i drogi, po których prowadził ją Pan Bóg. Odczytała pragnienie Serca Jezusa 

Konającego i na starym pniu urszulańskim założyła nową gałąź, nie z własnej woli, jak powtarzała, 

ale jak Bóg chciał: Bóg użył mnie, nędznej, by do życia powołać tę nową gałąź na starym pniu 

urszulańskim, tę gałąź najmłodszą, która jest wyłączną własnością Najświętszego Serca 

Jezusowego.(Testament, Prośba I). Cieszymy się charyzmatem naszej rodziny zakonnej, o którym 

w homilii kanonizacyjnej 18 maja 2003 r. Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: Jeżeli dziś św. 

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. Wszyscy możemy uczyć się od niej, jak z 

Chrystusem budować świat bardziej ludzki – świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie 

wartości, jak: sprawiedliwość, wolność, solidarność, pokój. Od niej możemy uczyć się, jak na co 

dzień realizować «nowe» przykazanie miłości. 

Pragniemy, by rok jubileuszowy był czasem łaski dla każdej siostry urszulanki, ale i dla tych 

wszystkich, których Pan Bóg złączył z naszym życiem, powołaniem, modlitwą, pracą, służbą. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość uzyskiwania daru odpustów każdego dnia przez cały 

rok 2020 r. w Pniewach, naszym domu macierzystym, a jednocześnie sanktuarium diecezjalnym, 

gdzie znajdują się relikwie św. Urszuli i gdzie odbędą się spotkania jubileuszowe.  

Ponadto prosimy o możliwość uzyskania daru odpustów w miejscach, gdzie żyją i pracują 

nasze siostry, a nie są w stanie, z powodu różnych ograniczeń, przybyć do domu macierzystego w 

Pniewach: 

- w dniu celebracji obchodów 100-lecia istnienia Zgromadzenia oraz w ważne dla naszego 

Zgromadzenia uroczystości i dni: 

- 27 stycznia, w uroczystość św. Anieli Merici, założycielki zgromadzeń urszulańskich i patronki 

Zgromadzenia; 

- 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 
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- 29 maja, w uroczystość św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

SJK; 

- 7 czerwca, w dniu założenia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK; 

- 19 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, święto tytularne Zgromadzenia  

- 16 lipca, w dniu Maryi Matki Bożej Gwiazdy Morza; 

- 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 

- 21 października, w uroczystość św. Urszuli Męczennicy z Towarzyszkami, patronki 

Zgromadzenia, 

- 21 listopada, w dniu zatwierdzenia Konstytucji Zgromadzenia 

- w dniu liturgicznego wspomnienia patronów Zgromadzenia: 19 marca, w uroczystość św. Józefa, 

31 lipca – Ignacego Loyoli, 21 sierpnia – św. Piusa X,  14 lub 17 października – św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, 22 października – św. Jana Pawła II. 

 

Wierzymy, że możliwość uzyskiwania daru odpustów w roku jubileuszowym pozwoli obficiej 

czerpać ze skarbca Bożego Miłosierdzia -  

 

                                                                                         z wyrazami szacunku 

  

                                                                                     
              przełożona generalna 

                 Zgromadznia Sióstr Urszulanek SJK 

 


