
 

100 VUOTTA 
URSULIINISISARTEN 
SÄÄNTÖKUNNAN 
PERUSTAMISESTA

Tänä vuonna tulee täyteen sata vuotta ursuliinisisarten 
sääntökunnan perustamisesta.                                                                                                                     

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI, 29. TOUKOKUUTA,                           
PYHÄN URSULAN MUISTOPÄIVÄNÄ VIETÄMME                                       
KIRKOSSAMME KIITOSMESSUN.

Valmistaudumme juhlaan kutsumalla kaikki yhteiseen 
rukoushetkeen – novenaan pyhän Ursulan esirukousten 
kautta. Novena-rukoukset aloitamme ensi keskiviikkona, 
20.5. iltamessun jälkeen. 

Novenan aikana rukoilemme esirukouspyyntöjä, jotka 
voi lähettää ursuliinisisarille osoitteeseen: 
ursuliinit@elisanet.fi

HUOM! Koronaepidemian vuoksi rukoukseen ja juhla-
messuun voi osallistua internetin välityksellä. 



Julia Ledóchowska syntyi 
17.4.1865 Loosdorfissa Itä-
vallassa. Ledóchowskin perhe 
muutti 1883 Puolaan ja aset-
tui asumaan lähelle Krakovaa 
Lipnica Murowanaan. Vuonna 
1886 Julia meni Krakovaan, 
ursuliinisisarten luostariin, jos-
sa hän sai nimekseen Ursula. 
Vuonna 1889 hän antoi luosta-
rilupaukset. Runsaan kymme-
nen vuoden ajan hän työsken-
teli opettajana ja kasvattajana 
maalaten samanaikaisesti us-
konnollisaiheisia tauluja.

Äiti Ursula perusti Puolaan en-
simmäisen ylioppilasasuntolan 
ja organisoi opiskelijoiden us-
konnonopetuksen siten, että 
hän järjesti kursseja etevien 
teologien avulla.

Vuonna 1907 äiti Ursula siirtyi

Pietariin, jonne hänet oli kut-

suttu johtamaan katolisen 

kirkon ylläpitämää lukiota 

ja tyttöjen sisäoppilaitosta. 

Vuonna 1909 äiti Ursula laa-

jensi apostolisen ja kasvatuk-

sellisen toimintansa Suomeen.                                                   

Suomenlahden rannalle, Terijoen 

lähelle perustettiin lukiolaisia 

varten lomanviettopaikka. Äiti 

Ursula antoi paikalle nimeksi 

Merentähti. Hän muutti 1911 

kokonaan Merentähteen, kos-

ka Venäjän viranomaiset eivät

PYHÄ URSULAN LYHYT ELÄMÄKERTA



enää antaneet hänen Itävallan 
kansalaisena toimia Pietarissa.

Ensimmäisen maailmansodan 

sytyttyä hänet karkotettiin 

koko Venäjän alueelta, jolloin 

äiti Ursula siirtyi Ruotsiin. Siellä 

Djursholmiin vieraitten kielten 

instituutin niitä nuoria varten, 

jotka sodan takia eivät voineet 

opiskella ulkomailla. Äiti Ursula 

pyrki siirtämään yhä kasvavan 

luostariyhteisönsä jäseniin sen 

sisäisen rakkauden voiman, 

joka auttoi häntä näkemään 

ympäristönsä tarpeet. Vuonna 

1917 äiti Ursula perusti Aalbor-

giin Tanskaan lastenkodin puo-

lalaisille orpolapsille. Samassa 

kaupungissa sisaret ylläpitivät 

myös kolua, jossa opetettiin 

kieliä ja kotitaloutta.

Sodan ja Puolan uudelleenitse-

näistymisen jälkeen äiti Ursu-

lalla oli edessään uusi näköala: 

toimia isänmaan jälleenraken-

tamisen hyväksi. Ensimmäinen 

sisarten ja lasten ryhmä saa-

pui Puolaan elokuussa 1920 ja 

asettui Pniewyyn, lähelle Pozna-

nia. Pniewyn talosta tuli uuden 

sisarkunnan pääluostari. Pyhä 

Istuin vahvisti uuden sääntö-

kunnan viralliseksi nimeksi 

Kuolemantuskassa olevan Jee-

suksen pyhän sydämen ursu-

liinisisaret. Sittemmin sääntö-

kunta on perustanut yhä uusia 

toimipisteitä: kouluja, sisäoppi-
laitoksia, lastenkoteja.

Äiti 
Ursula 
kuoli 
Roo-
massa 
29.5.                                                
1939.

Paavi Johannes Paavali II julisti 

äiti Ursulan autuaaksi 20.6.1983 

ja pyhäksi 18.5.2003.



Novenan ensimmäinen päivä
20.5.2020

Rukoilkaa rajattomalla luottamuksella, mutta myös sinnikkäästi. 
Jumala antaa varmasti sen, mitä pyydämme, jos se koituu sielum-
me parhaaksi. On kuitenkin rukoiltava sinnikkäästi, vaikka sitten 
vuosikausia.
Kun odotatte jotain, kun kävelette kadulla paikasta toiseen, 
rukoilkaa - nämä ovat hetkiä, jolloin tavallisesti emme ajattele 
mitään viisasta; joko uppoudumme huoliimme tai järjettömiin 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Paljon enemmän saatte aikaan ru-
koilemalla.
Jos maan päällä asiat ovat huonosti, se johtuu siitä, ettemme luo-
ta siihen, että           Jumala hallitsee maailmaa, että nojaamme ih-

misviisauteen, ihmisten hahmotelmiin, mutta emme rukoile, pyydämme niin vähän. 
Asiat olisivat hyvin, jos kaikki rukoilisivat, mutta valitettavasti ihmiset rukoilevat 
yhä vähemmän, ja siksi sekasorto on yhä suurempi. Älä ole rukouksessa egoisti, joka 
pyytää asioita vain itselleen ja ajattelee vain itseään. Tarvitaan sieluja, jotka rukoi-
levat niiden puolesta, jotka eivät rukoile.

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan ru-
kouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen jäl-
jittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, joita 
luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous



Novenan toinen päivä

Tarvitsemme luottamusta, lapsenomaista luottamus-
ta, joka täyttää meidät hyväntuulisuudella ja rauhal-
la ja joka saa sydämestä lähtemään uskon rukouksen, 
joka voi siirtää vuoria. 

Varman voiman löydämme vain ja ainoastaan Jeesuk-
sesta. Ihmiset voivat erehtyä, he voivat hylätä meidät 
ja pettää meidät. Jeesus on aina valmis neuvomaan, 
auttamaan ja tukemaan meitä.

Rohkeat tekevät ihmeitä, he kestävät kaiken, mutta 
jos heidän luottamuksensa horjuu, he alkavat upota. 
Mitä     pimeämpää ympärillä on, sitä kirkkaampana 

on pyhän luottamuksen ja toivon valon loistettava.”
Älkäämme huolehtiko tulevaisuudestamme. Jumalan tahto tapahtuu, ja niin on hyvä.

21.5.2020

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan ru-
kouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen jäl-
jittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, joita 
luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous



Novenan kolmas päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Täytyy asettaa itselleen korkeita ihanteita, pyrkiä nii-
hin, pitäytyä niissä, innostua niistä - tämä on aseemme. 
Voimme asettaa itsellemme ihania ihanteita! Mitä kau-
emmaksi maailma etääntyy Jumalasta, sitä enemmän 
meidän, jotka uskomme, rakastamme Jumalaa ja halu-
amme palvella häntä, pitäisi pyrkiä siihen, ettemme vain 
itse pysyisi Jumalassa, vaan osoittaisimme myös muille 
tien hänen luokseen, että vetäisimme muita  hyveelliseen 
elämään, korkealle, yhä korkeammalle kohti Jumalaa.

Nykyään niin monet ihmiset tekevät työtä vetääkseen ih-
misiä pois Jumalan luota. Eikö meidän tehtävämme ole 
pitää korkealla uskon lippua ja antaa ilmaiseksi muille 
valoon kaipaaville se, minkä olemme ilmaiseksi saaneet 

- Jumalan kallein lahja, pyhä usko.

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                          
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

Novena-rukous

22.5.2020



Novenan neljäs päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Onko sinulla Raamattu tai Uusi testamentti? Se on pieni 
kirja, ei kovin kallis, mutta samalla valtava aarre, pyhän 
viisauden lähde, tienviitta taivaaseen, jumalallisten lohdu-
tusten kätkö. 

Raamattua on rakastettava, sitä on luettava yhä uudelleen, 
jotta voisimme täyttää elämämme evankeliumin hengellä, 
Jeesuksen hengellä.
Onnellinen se sielu, joka on ymmärtänyt, että evankeliu-
missa on kätketty aarre ja joka kärsivällisesti ja vähitellen 
kaivaa aarteen esiin. 

Lue ja tutkiskele evankeliumeita, ja löydät sieltä kallisar-
voisen helmen, joka kirkastaa elämäsi. Löydät Jeesuksen, josta tulee elämääsi erot-
tamaton kumppani. Hänestä tulee sinulle paras neuvonantaja epäilyksissä, voima 
heikkoudessa, opettaja pimeyden hetkinä. 

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                      
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

Novena-rukous

23.5.2020



Novenan viides päivä

Kuin Jumala tahtoo! Nämä sanat lausuttuna rakkaudella ovat 
kuin balsamia huolissaan olevalle sielulle. Lausukaa nämä sanat 
huolissa ja ahdistuksissa, lausukaa ne myös silloin, kun Jumala 
lähettää teille ristin. 

Haluan elää tahdostasi. On niin helppoa kohdata tahtosi! Löydän 
sen jokaisesta käskystä, jokaisesta arjen tapahtumasta,       jokai-
sesta ilosta ja kärsimyksestä, lohdutuksesta ja kuivuudesta, nöy-
ryytyksestä ja pelosta, terveydestä ja sairaudesta, työstä ja ruko-

uksesta, elämästä ja kuolemasta, riittämättömyydestä ja mukavuudesta, lähimmäisen 
toivotuksesta, kaikkialta sieltä, missä ei ole omaa tahtoani.

Onnellisuuden reseptin löydämme tällaisista toivotuksista: “Rakkaat lapset, vanha Äiti 
toivottaa teille onnea, koska meidät on luotu onnea varten, ja ilman onnea ihmisen 
on huono olla maan päällä. Tämä on onnellisuuden reseptini: iloitse siitä, mitä hyvää 
Jumala sinulle antaa, että saat sen Jumalan kädestä - ei siksi, että maailma antaa sen 
sinulle - ja jokaisesta kirkkaasta säteestä kiitä Jumalaa iloisella hymyllä. Iloitse risteis-
tä, jotka Jumala lähettää sinulle, sillä risti on kuninkaallinen tie taivaaseen, jokainen 
pieni risti on ristiinnaulitun suudelma. Kiitä Jumalaa iloisella hymyllä. Kiitä Jumalaa, 
kun kuolema koputtaa ovellesi, koska kuolema johtaa ikuiseen onneen. Kiitä elämän 
viimeisestä hetkestä iloisella hymyllä.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous
Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.
Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan rukouk-
semme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen jäljitteli-
jän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, joita luotta-
en sinulta pyydämme. Aamen.

24.5.2020



Novenan kuudes päivä

“Katso, äitisi”. Jeesuksen viimeinen testamentti, viimeinen 
tehtävänanto. Kuinka rakas sen tulisikaan olla minulle! Rakas, 
koska se on kuolevan Herran tehtävänanto. Hän antaa minulle 
suurimman aarteen - hän antaa minulle pyhimmän äitinsä 
äidiksi. 

Äiti Maria haluaa pelastustamme enemmän kuin me itse sitä 
haluamme. Menkää hänen luoksensa aina lapsenomaisella 
luottamuksella. Älkää antako sydämestänne koskaan tilaa lan-
nistumiselle tai epäluottamukselle, älkää koskaan! Olkaa var-
moja, että Maria tekee mieluummin ihmeen kuin hylkää teidät. 
Levätkää Marian jalkojen juuressa niin kuin lapset äidin sylissä, 
vaikka kovassakin myrskyssä. 

Turvallisin, varmin tie onneen, pyhyyteen, taivaaseen, Jeesuksen luo, kulkee Marian 
kautta. Kun pidän kiinni Marian kädestä, en voi eksyä.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                      
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

25.5.2020



Novenan seitsemäs päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Jeesus ristillä osoittaa meille rakkautensa koko suuruuden. Ris-
tillä hän ansaitsi meille kaikki pelastukseen tarvittavat armot - 
syntien anteeksiantamuksen armon, eukaristian armon. Ristillä 
kuolleelle Jeesukselle olemme kiitollisuudenvelassa pyhästä kom-
muuniosta, hänen läsnäolostaan keskellämme alttarin sakra-
mentissa.

Ei ole rakkautta ilman uhria. Mitä enemmän uhrauksia, sitä 
enemmän rakkautta. 

Uhrautuminen ei ole helppoa! Se on itsensä kieltämistä, jatkuvaa muille pyhittäyty-
misen elämää, jokapäiväistä ristien vastaanottamista hymysuin, ristin rakastami-
seen oppimista rakkaudesta  Jeesukseen.

Vasta sitten voimme sanoa itsellemme, että todella rakastamme lähimmäistämme, 
kun tunnemme nahoissamme tämän rakkauden, eli kun uhraamme mukavuutem-
me, vapaa-aikamme tai rauhamme lähimmäisen tähden, kun rakastamme häntä 
uhrilla. Niin kauan kuin emme rakasta uhrilla, rakkautemme seisoo hyvin heikolla 
pohjalla.

Ristin juurella sielulle avautuu aina uusia rakkauden horisontteja. 

Novena-rukous

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                      
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

26.5.2020



Novenan kahdeksas päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Hyväntuulisuus on erittäin tehokasta apostolaattia.                       
Ei ehkä mikään puhuttele niin vahvasti välinpitämät-
tömiä ja ei-uskovia kuin sellaisen ihmisen näkeminen, 
joka on aina hyväntuulinen ja säteilee sisäistä onnea, 
hymyilee siitä huolimatta, että hän kantaa monta ris-
tiä ja että häntä painaa moni huoli. Tämä sielun pyhä 
iloisuus jo itsessään puhuu Jumalan toiminnasta, se 
kertoo, että on olemassa jotain tämän maailman tuolla 

puolen, että on olemassa yliluonnollinen maailma, mistä sielu löytää onnen, jota 
maailma ei anna. Sielun hyväntuulisuus vetää ihmisiä kohti Jumalaa ja hyveellistä 
elämää vastaavasti kuin suru, huonotuulisuus ja hapan ilme työntävät heitä niistä 
poispäin.

Novena-rukous

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                      
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

27.5.2020



Novenan yhdeksäs päivä

Jumalan rakkaus - siinä todellisen onnelli-
suuden lähde. Mikään maailmallinen onnel-
lisuus ei anna sitä rauhaa, sitä autuasta iloa, 
jonka saamme tästä tietoisuudesta: että Jee-
sus rakastaa meitä. Todellisen onnen, rau-
han ja suuruuden löydät vain Jumalasta - et 
elämällä maailmaa, vaan taivasta varten; et 
penkomalla maan hiekkaa kuin kana, vaan 
kohoamalla kohti aurinkoa kuin kotka. 

En koskaan lakkaa toistamasta teille tätä: 
rakkaudessa on voima, rakkaudessa on                 

Jumalan siunaus ja rakkaudessa on tulevaisuuden toivo. 

En voi rakastaa luotua enemmän kuin Luojaa, vaikka luotu olisikin mitä pyhin ja 
parhain. Saan rakastaa luotua Jumalassa ja Jumalan tähden, en muuten. Miksi 
ihmiset nykyään unohtavat rakkaansa niin nopeasti? Koska he eivät rakasta hei-
tä Jumalassa. Syttyköön sydämessämme pyhän, jumalallisen rakkauden tuli, niin 
voimme lämmittää muita lämmöllämme.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous

Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mieltymysten mukaan. Suo armollisen sydämesi 
toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni kokonaan sinun 
käyttöösi, sillä olen varma sinusta.
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan                      
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen 
jäljittelijän, esirukousten kautta kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, 
joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.

28.5.2020


