
męczennica 

III / IV w.



Według legendy  
była córką 

chrześcijańskiego 
króla Brytów

Wielu możnych 
ubiegało się 

o jej rękę

Figura w Rybniku



Również Eteriusz

syn pogańskiego władcy 

sąsiedniego kraju

zapragnął poślubić 

Urszulę

Propozycja zatrwożyła ją



Jednak odmówienie 

potężnemu sąsiadowi 

mogło oznaczać zemstę 

a nawet wojnę dla kraju

Obraz s. Magdaleny Hekker usjk



Urszula prosi

o pomoc Boga



Pomoc znalazła 
w niebiańskiej wizji

która zapowiada jej 
męczeńską śmierć



Wyraża więc zgodę na małżeństwo

jednak warunkiem jest

przyjęcie chrześcijaństwa 

przez narzeczonego;

prosi też o trzy lata zwłoki

i chce otrzymać 10 towarzyszek

ze szlachetnego rodu

Św. Urszula 

z tryptyku Ricordii



Orszak każdej z nich, z Urszulą włącznie 
miał stanowić 11 000 dziewic. 

Przydzielono im także 11 okrętów. 

Obraz w Subiaco



Wyruszyły 

w pielgrzymkę

do Rzymu



W tym czasie 

Urszula uczyła 

towarzyszki 

prawd wiary 

i  rozpalała miłość 

do Chrystusa



W Rzymie miał miejsce ich chrzest



Były w drodze 

powrotnej

gdy

zbliżał się

termin ślubu…



Nagły, silny wiatr 

porwał okręty 

aż do rzeki Ren.

Tak dopłynęły

do bram Kolonii. 



Zastały Kolonię obleganą przez Hunów

Kolonia



okręty Urszuli 

i jej Towarzyszek

zostały zaatakowane 

u wybrzeży Kolonii 

przez ten pogański 

lud Azji



Wódz Hunów, 

zachwycony 
pięknością Urszuli, 

chciał ją ocalić 

i poślubić 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:AttilaTheHun.jpg


Odmowa 

Urszuli 

była 

zdecydowana!



Odtrącony władca sam przebija Urszulę strzałą



Męczeństwo 

UrszuliObraz w Tarnowie



Wraz z nią giną jej Towarzyszki



Hunowie

dokonawszy 

straszliwego dzieła,

mają widzenie… 

Widzą jak Urszula razem z zastępem Dziewic 

wstępuje do nieba 

Przerażeni oprawcy 

w popłochu opuścili Kolonię  



/z Hymnu na Jutrznię/

Św. Urszula w chwale



Mieszkańcy miasta, wdzięczni 
za cudowne ocalenie,

ze czcią pochowali ciała 
pomordowanych Dziewic, 

a na miejscu męczeństwa 
zbudowali kościół.  



Właśnie ten kościół jest ogniwem 
łączącym legendarne 

opowiadanie z historyczną 
prawdą o Męczennicach, 

które czczone były w tym miejscu 
już w IV w. Bazylika  św. Urszuli w Kolonii 



Świadectwem kultu jest 
starożytny napis z IV w. 

wyryty na kamieniu 

głoszący, że 

senator Clematius

odnowił poświęconą 

„świętym Dziewicom” 

bazylikę, zbudowaną

na miejscu ich męczeństwa



Tutaj też w tzw. Złotej Komnacie 
przechowywane są  relikwie  Męczennic



Ciągłość kultu kolońskich męczennic poświadczona 
jest w licznych księgach liturgicznych. 

Występują tam bezimiennie lub z różnymi imionami 
wskazującymi na rzymskie pochodzenie.



Urszula jest Patronką Kolonii

Jedenaście płomieni w herbie 
do dziś świadczą o ważności 

tej Świętej jako Patronki miasta

Św. Urszula

z tryptyku

w katedrze 

w Kolonii



Męczeństwo Urszuli było ulubionym przedmiotem 
sztuki, zwłaszcza średniowiecznej

Płaskorzeźba w Bardzie



Najbardziej znane obrazy 

poświęcone Świętej wyszły 

spod pędzla Hansa Memlinga



Szkoła niemiecka ok. 1500r. 

W sztuce św. Urszula  przedstawiana 
jest wraz z atrybutami: strzałą 

i palmą męczeństwa

Urszulanki w Ljublianie





Często 
przedstawiana

jest 
w towarzystwie 

Dziewic …



…lub
ze zwycięskim sztandarem



Obraz w Krakowie



W świętej Urszuli, 

która uczyła swe 
Towarzyszki prawd wiary, 

od początku widziano 
patronkę 

młodzieży studenckiej,

patronkę szkół 

i uniwersytetów. 



Patronuje uniwersytetom 

w Paryżu i Kolonii 



Czczona jest również 

jako 

patronka dobrej śmierci 



W 1535 r. Aniela Merici, założyła w Brescii (Włochy) 

Towarzystwo Dziewic. Jego patronką uczyniła św. Urszulę.  



Pierwotnie 

Towarzystwo św. Urszuli

dziś 

Zakon Urszulanek Unii Rzymskiej

realizuje dzieło 

nauczania i wychowania 

w duchu Ewangelii



Urszula jest patronką dzieł apostolskich Zakonu: 

przedszkoli, szkół, internatów, akademików



Wraz z patronatem 
Świętej Urszuli 
otrzymałyśmy 

zadanie 
wierności 

Chrystusowi 
do końca

Jeżeli trzeba –
aż do męczeństwa



MODLITWA
Boże, 

Ty dałeś świętej Urszuli i jej Towarzyszkom 
łaskę do odważnego zniesienia męczeństwa, 

spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy 
wśród życiowych trudności 

napełnieni chrześcijańską radością 
postępowali w miłości ku Tobie 

i doszli do oglądania Twego piękna. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.





Przygotowała s. Weronika Dryl OSU


