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Wstęp 
Podróż ku nowemu życiu wymaga od nas 

czasu, energii, uważności i wiary- to wewnętrzna, 
pełna dynamiki pielgrzymka każdego, w poszukiwaniu 
nieznanych dotąd horyzontów. Na tej drodze 
potrzebujemy dobrego przewodnika, który zna szlak  
i prawdziwy cel, zna także ludzką kondycję na tyle 
dobrze, by pozostawić nam wolność i przestrzeń do 
podążania za drogowskazami, jak i rozeznawania  
i decydowania na własną rękę. Poszukujemy 
przewodnika, który będzie nam ufać i wstawiać się za 
nami przed Panem. Taka właśnie jest św. Aniela, 
prawdziwe narzędzie w rękach Pana, istna symfonia 
Ducha Świętego. To ona powiedziała: ,,A przede 
wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch 
Święty nieustannie wzbudza w sercach naszych”. 
(Reguła VIII)  

Szczególnie w tym czasie Urszulanki Unii 
Rzymskiej potrzebują obecności Ducha Świętego  
i odwagi świętej Anieli, by przygotować nasze serca 
na rozeznawanie i szukanie ścieżek ku nowemu życiu. 
Takim momentem będzie właśnie Kapituła Generalna 
2019, gdzie zapadną decyzje dotyczące naszej 
przyszłości. 

Niech ta nowenna zjednoczy nas wszystkie  
w naszej drodze naprzód! 
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Gabriele Cozzano, osobisty sekretarz św. Anieli,  
a później obrońca Towarzystwa Św. Urszuli, pisał  
o naszej Matce: ,,Była jak słońce, które dawało 
światło wszystkim wokół. Była niczym ogień, 
płomień miłości, który rozpalał innych”. Możemy 
powiedzieć, że wypełniał ją i prowadził Duch Pana. 
Duch Święty mieszkał w niej i dlatego ta dzielna 
kobieta nie bała się przyszłości.  

 
My także, jak Aniela, poświęcając wystarczająco 

dużo czasu modlitwie, szukając rady i poddając się 
prowadzeniu Ducha, możemy znaleźć właściwe 

ścieżki prowadzące ku naszej przyszłości. 
 

Jakich świadków Pan potrzebuje dzisiaj? 
Do jakich działań Bóg zaprasza mnie  

w nadchodzącej przyszłości? 
 
 

Święta Anielo, uważna na głos Ducha Świętego,  
ucz nas dostrzegać Jego zaproszenia  

i módl się za nami! 
 
 

Pomódl się modlitwą św. Anieli.
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Jesteśmy Kościołem Jezusa, więc już teraz zbawienie 
przyniesione przez Chrystusa, objawia się w życiu 
każdego z nas. Rdzeniem naszej wiary jest życie łaską, 
które rozpoczęło się wraz z naszych chrztem. 
Stamtąd czerpiemy siłę, życie i miłość. Odkupiony 
człowiek żyje w relacji z Trójcą Świętą. Dla  
św. Anieli to było światło, istota jej życia, 
prowadząca ją także przez prawdę o swojej 
grzeszności. Postawiła na pierwszym miejscu Boga  
i innych, nie siebie. Poprzez to otaczający ją ludzie 
mogli odkryć szczególny dar odkupienia. 

Osobiste doświadczenie zbawienia jest darem 
Chrystusa Zmartwychwstałego, który przeszedł 

przez mękę i śmierć do życia.. 
 

Co oznacza dla mnie, że jestem zbawiona? 
Gdzie najbardziej -w mojej wspólnocie, rodzinie, 

społeczeństwie- potrzebuję Jezusa? 
 

Święta Anielo, która żyłaś radością odkupienia, 
pomóż nam rozpoznać Boże wierne  

towarzyszenie nam w drodze  
i módl się za nami! 

 
Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Bóg przemawiał do serca św. Anieli na wiele 
różnych sposobów- w modlitwie, sakramentach 
ciszy, w spotkaniach z innymi. Gdy pośród jej 
codziennych zajęć dotarło do niej zaproszenie, by 
udać się ze wsparciem i pocieszeniem do Catariny 
Patengola, która straciła męża i dzieci, poszła za nim 
bez wahania. Głęboko w jej wnętrzu, Słowo było 
usłyszane i przyjęte, jak maleńkie ziarno, które 
potrzebuje delikatnego otulenia ziemią, by mogło 
zacząć kiełkować. Musiało minąć sporo czasu, nim 
znaczenie inspiracji, którą otrzymała, stało się dla niej 
jasne.  

W naszym własnym życiu widzimy, że słuchanie  
to dopiero krok przed prawdziwym usłyszeniem  

i pójściem naprzód.  
 

Czy pozwalam Słowu, by znalazło we mnie swój 
dom i pomogło mi żyć pełnią życia? 

Jak słucham innych? Z szacunkiem, ze zrozumieniem? 
Czy może, słuchając oceniam, porównuję, zgaduję, 

zasypuję słowami…? 
 

Święta Anielo, kontemplująca Bożą obecność we 
wszystkim, pomóż nam prawdziwie usłyszeć Słowo 

i módl się za nami!  

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Aniela była zajęta swoimi sprawami- pracą  
na polach, w winnicy- i właśnie pośród tej 
codzienności pojawiła się wizja dotycząca 
przyszłości. Zobaczyła jakieś dziewczęta, 
wspinające się po drabinie ku niebu. W tym 
momencie z pewnością nie zrozumiała jej znaczenia. 
Przez długie lata, prowadząc zwyczajne życie, 
spoczywając w Bożych rękach, czekała cierpliwie na 
odpowiedź. Wreszcie, po ponad 40 latach, 
odkrywszy znaczenie owego widzenia, założyła 
Towarzystwo Świętej Urszuli.  

Trzeba żyć z zaangażowaniem, w pełni tu  
i teraz- ani nie w przeszłości, ani nie w przyszłości- 
by usłyszeć i zrozumieć, czego pragnie dla nas Bóg. 

Co nie pozwala mi, by żyć chwilą obecną?  
Jak mogę to zmienić? 

Czy Bóg zaprasza mnie teraz do podjęcia jakichś 
kroków  (w mojej wspólnocie, rodzinie, otoczeniu), 

których jeszcze do końca  nie rozumiem? 
 

Święta Anielo, odważna, by czekać cierpliwie, 
pomóż nam żyć z nadzieją tu i teraz  

i módl się za nami!  
 

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Każdy pielgrzym potrzebuje przewodnika, który 
pośród jasności i ciemności wskaże jego prawdziwy 
cel i drogę tam prowadzącą. Pewnego razu Aniela 
wybrała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 
Podczas podróży straciła wzrok, jednakże mówiła 
później, że widziała wszystko oczyma swej duszy. 
To doświadczenie jeszcze bardziej otworzyło ją  
na Bożą dobroć i zaskakujące nieraz prowadzenie.  
Jej plan pielgrzymki został zmieniony, ale ta sytuacja 
przygotowała ją na jeszcze większe wyzwania.  
To dzięki tej otwartości Duch Święty dokonał w niej  
i przez nią dzieł zupełnie nowych  
i nieoczekiwanych, nawet dla niej samej. 

,,Bóg i tak wie lepiej!” 
 

 Kiedy miałam takie właśnie doświadczenie  
i jak się z tym pogodziłam?  

Czy zgadzam się wyruszyć na  nieznane ścieżki, 
zmierzyć się z wieloma niewiadomymi?  

 
Święta Anielo, kobieto o wolnym sercu, pomóż nam 

być otwartymi na zaskakujące Boże rozwiązania 
 i módl się za nami! 

 
Pomódl się modlitwą św. Anieli.
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Towarzystwo Świętej Urszuli zostało powołane do 
życia aby wypełnić wolę Boga i tym samym 
odpowiedzieć na potrzeby Kościoła. Święta Aniela 
była zawsze gotowa wyruszyć, gdziekolwiek 
wzywały ją potrzeby innych: by pocieszać 
strapionych, zaprowadzać pokój między wrogami, 
chronić słabych, bronić zagubionych. Gotowa by iść, 
nie zważając na niebezpieczeństwa, wojny, 
niezrozumienie. Gotowa by działać, a jednocześnie- 
w razie potrzeby- zaniechać tego, co okazało się 
wyłącznie ludzkim pomysłem. 

Jesteśmy wezwane, by rozpoznawać potrzeby 
naszego środowiska i być gotowymi, elastycznymi, 

by wyjść z tego, co znane, bezpieczne  
i rozeznawać… 

Jakie potrzeby rozpoznaję w miejscu, gdzie żyję  
i pracuję i jak na nie odpowiadam? 

Czy są przede mną konkretne wyzwania, na które 
nie czuję się jeszcze gotowa? 

 
Święta Anielo, zawsze gotowa odpowiedzieć  

na potrzeby Twoich czasów, pomóż nam  
żyć w nieustannej gotowości 

 i módl się za nami! 

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Aniela była wystarczająco wolna, by rozeznać, 
gdzie Duch Święty chciał ją poprowadzić i pójść  
za tym. Gdy w 1525 roku udała się do Rzymu, 
spotkała się z papieżem Klemensem VII, który 
poprosił, by pozostała w Wiecznym Mieście i zajęła 
się opieką nad chorymi i ubogimi.  Aniela jednak 
wiedziała, że jej powołanie i misja są gdzieś indziej,  
a propozycja papieża mogłaby odciągnąć ją od 
odpowiedzenia na Boże wezwanie. Czym prędzej 
opuściła więc Rzym i powróciła do Brescii.  

 
Jest wiele skrzyżowań na naszej drodze…  

Musimy zatrzymać się, słuchać, rozeznawać,  
który kierunek jest właściwy. 

W jakich sytuacjach w moim życiu odmówiłam 
zrobienia czegoś, co było wolą Boga dla mnie? 
Gdzie Bóg chce mnie poprowadzić (w życiu 

osobistym, w pracy, w społeczeństwie) ? 

 
Święta Anielo, kobieto rozważnych decyzji,  

pomóż nam dobrze wybierać  
i módl się za nami! 

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 



20 
 

PPPooozzzooossstttaaańńń   zzz   nnnaaammmiii,,,   
aaabbbyyyśśśmmmyyy   mmmooogggłłłyyy      

ooodddkkkrrryyyććć   nnnaaassszzząąą   jjjeeedddnnnooośśśććć      
www   sssłłłuuużżżbbbiiieee   CCCiiiaaałłłuuu   CCChhhrrryyyssstttuuusssaaa  

  
  
  
  
  
  
  

888   



17 

Codzienny rytm życia św. Anieli stanowił bardzo 
intensywną mieszanką modlitwy i posługi innym. 
Przez jej zakorzenienie w Bogu i głębokie 
zjednoczenie z Nim, czas przeznaczony na służbę 
był dla niej także czasem modlitwy. Ludzie 
rozpoznawali w niej obecność Boga, bo ona 
ogołociła się z siebie dla Niego i innych. Wiele 
znaczących osób przychodziło do niej po radę,  
a zwłaszcza po wyjaśnienie Bożego Słowa. Nie była 
wykształcona, ale pełna mądrości i dlatego potrafiła 
odgadnąć prawdziwe znaczenie rzeczy. 

Życie i służenie w harmonii i zjednoczeniu było 
przez wieki warunkiem rozkwitu Towarzystwa 

założonego przez św. Anielę. Dzisiaj to wyzwanie 
jest rzucone także nam. 

Co mogę zrobić, by być w harmonii z ludźmi,  
z którymi żyję i pracuję? 

Jak w moim codziennym planie zajęć mogę  
służyć innym? 

 
Święta Anielo, głęboko zjednoczona z Duchem Św., 

pomóż nam być złączonymi w miłości i służyć 
razem Ciału Chrystusa z wdzięcznym sercem  

i módl się za nas! 
 

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Żyć życiem nowym znaczy ‘stawić czoło przyszłości  
z pragnieniem bycia wolnym od przywiązania  
do przeszłości bądź teraźniejszości. Gdy św. Aniela 
mówiła o nowym życiu, wskazywała, że życie 
powinno być zakotwiczone w tym,  
co dobre i wypróbowane w przeszłości, ponieważ 
było inspirowane przez Ducha Świętego…  
Z Jezusem jako przewodnikiem i mistrzem będzie 
wiadomym, jaką drogę wybrać i jaki rodzaj nowego 
życia winien zostać przyjęty” (M. Ignatius Stone OSU- 
Angela’s Alphabet). Aniela była wielką reformatorką, 
ale także uważnym słuchaczem Kościoła i jego 
potrzeb, poprzez natchnienia Ducha Świętego.  
 

Duch Święty wnosi nowość w nasze życie,  
w każdej, nawet najmniejszej sprawie… 

 
Czemu powinnam pozwolić odejść, aby mogło 

pojawić się we mnie nowe życie? 
W jakich sytuacjach najczęściej przyzywam  

Ducha Świętego? Dlaczego? 
 

Święta Anielo, żyjąca życiem nowym, pomóż nam 
wzrastać w wielkodusznym  

słuchaniu i odpowiadaniu   
i módl się za nami! 

 
 

Pomódl się modlitwą św. Anieli. 
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Zakończenie 

Nasza duchowa podróż ze św. Anielą 
dobiega końca, ale jednocześnie jest to zaproszenie, 
by wraz z nią- kobietą zakorzenioną w Duchu 
Świętym- kontynuować tę pielgrzymkę. Nasza 
przyszłość jest już znana, bo wszyscy wiemy, że 
jesteśmy ukochanymi córkami i synami Ojca, który się 
o nas zatroszczy.  

Jeśli chcemy żyć życiem nowym, jesteśmy 
zaproszone, by postępować tak, jak sugeruje nam to 
sama św. Aniela: ‘Działajcie, nie traćcie czasu, 
wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, głośno wołajcie  
w swym sercu do Niego, a bez wątpienia ujrzycie 
rzeczy cudowne’ (Rady, prolog). Możemy to uczynić, 
ale jedynie z Duchem Świętym, nie same. By nasz 
stary człowiek przemienił się w nowego, czyli 
byśmy stawali się tymi, kim tak naprawdę już 
jesteśmy, powinnyśmy pozwolić odejść temu, co nie 
jest istotne, a skoncentrować się na tym,  
co prawdziwe. Przemiana siebie i nawrócenie  
to jeden z kroków do bardziej spełnionego życia. 
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych,  
więc możemy spoglądać w przyszłość z nadzieją  
i bez lęku. A nasza ponadnarodowa wspólnota 
zaczyna wzrastać… 
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Przyjdź, Duchu Święty, 

wskaż nam drogę wiodącą ku naszej przyszłości. 

To Ty przyniosłeś zbawienie Kościołowi Jezusa 
Chrystusa. 

Otwórz nasze uszy, abyśmy mogły usłyszeć Słowo  
i rady Twoje pojąć. 

Natchnij nas i daj zrozumienie, czego oczekujesz  
od nas w tej chwili. 

 
Prowadź nas, Duchu Św., i uczyń gotowymi  

do podążania za Tobą, nawet jeśli drogi Twoje  
nie są zgodne z naszymi pragnieniami i myślami. 

 
Otwórz nasze oczy na dzisiejsze potrzeby, abyśmy 

mogły kontynuować dzieło świętej Anieli. 
 

Uwolnij nas od tego wszystkiego, co przeszkadza  
iść tą drogą. 

Pozostań z nami, abyśmy mogły odkryć naszą 
jedność w służbie Ciału Chrystusa. 

 
Przyjdź Duchu Święty, daj nam życie nowe. 

 
 (Modlitwa ze św. Anielą  Merici, Edition du Signe 1999, 

Urszulanki Federacji Niemieckiej)
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Objaśnienie logo Kapituły 
Generalnej 2019 

 

Logo składa się z 4 
elementów: krzyża, liści, globu 
ziemskiego i motto.  
My, Urszulanki Unii Rzymskiej, 
jesteśmy jasno rozpoznawalne 
przez nasz krzyż, który 
reprezentuje Chrystusa, pełnego pokoju, pełniącego 
wolę Ojca, a także optymizm, gdyż Jezus jest już 
uwielbiony, pokonawszy śmierć. Jesteśmy 
zakorzenione w Anieli, w modlitwie i Eucharystii  
i tak przynosimy owoce, służąc potrzebom 
dzisiejszego Kościoła i świata. Większe liście 
przedstawiają nasze wizje, nadzieje i marzenia  
o przyszłości; mniejsze listki reprezentują to,  
co zostawiamy za sobą. By iść naprzód 
przypominają nam słowa naszej Założycielki: 
‘Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, 
ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do Niego’ 
(Rady, prolog)Tylko w ten sposób będziemy  
w stanie pójść ku nowemu życiu ‘’insieme’’ (razem) 
jako wspólnota ponadnarodowa: siostry, rodziny, 
uczniowie, pracownicy, mężczyźni i kobiety…  

 (zaczerpnięte głównie z listu Matki Cecylii Wang OSU  
GCh 2019/7) 
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     MMMooodddllliiitttwwwaaa   śśśwww...   AAAnnniiieeellliii   

Panie mój,  
jedyne życie moje i jedyna nadziejo, 
błagam Cię, racz przyjąć to nędzne  

i skalane moje serce,by w rozżarzonym  
ognisku Twojej Boskiej miłości  

spłonęły wszystkie moje namiętności i uczucia. 
Błagam Cię, byś przyjął moją wolną wolę 

i każdą moją własną chęć, 
 która samaz siebie nie potrafi rozróżnić  

dobra od zła, 
 ponieważ skażona jest grzechem. 

Przyjmij też, Panie,  
wszystkie moje myśli, słowa i czyny, 

w końcu wszystko, co jest  
w moim wewnętrznym  

i zewnętrznym posiadaniu. 
Składam to wszystko u stóp  

Twego Boskiego Majestatui proszę, 
 byś raczył to przyjąć 

 pomimo mojej niegodności. 

Amen. 
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                               s. Aude Beasse, s. Urša Doblehar, 
                               s. Anna Kalecińska, s. Nikolina Klarić,  
                               s. Monika Pławecka, s. Sára Szabó,  
                               s. Mária Tóthová, s. Grete Traußnig  
                               s. Monika Tropper, s. Justyna Urbaniak 
 
Korekta językowa ang. s. Alice Montgomery,  
Tłumaczenie s. Monika Pławecka 
Obraz na okładce Logo Kapituły Generalnej 2019  
                                                s. Regina Marie Fronmuller 
Obraz św. Anieli St. Angela Merici, Fr. Marko  

I. Rupnik, Ljubljana, Słowenia,  
zdjęcie: Tamino Petelinšek 

Zdjęcia   s. Jana Pavla Grachová, 
   s. Caritas Seligová 
 
Koordynatorzy projektu  Juniorystki        
  s. Urša Doblehar,  

s. Anna Kalecińska 
 

Opracowanie graficzne  s. Damiána Lužná 
 
Opublikowane przez Urszulanki Unii Rzymskiej, 

Prowincja Polska, styczeń 2019.
    



 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

  
  
 
 

Żyjcie życiem nowym! 
Św. Aniela Merici 


