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Życiorys św. Anieli Merici  

konkurs międzyklasowy 

 25 listopada urszulanki na całym świecie obchodzą 

480-lecie założenia Towarzystwa św. Urszuli przez 

św. Anielę Merici.   

Z charyzmatu i duchowości św. Anieli Merici 

zrodziło się ponad czterdzieści rodzin zakonnych i 

świeckich instytutów życia konsekrowanego na 

całym świecie.  

Życie św. Anieli Merici przypada na okres przyśpieszonych zmian mentalności, epokę 

bujnego rozkwitu renesansu włoskiego z jego niezwykłym bogactwem talentów. Jednak 

był to równocześnie czas wojen i przemarszu obcych wojsk, co pociągało za sobą upadek 

moralny, ubóstwo, choroby i tragedie rodzinne. Głęboki kryzys instytucji Kościoła oraz 

dokonujący się w nim rozłam na skutek reformacji składały się na sytuację wołającą o 

gruntowne reformy.  

Św. Aniela Merici urodziła się ok. 1474 r. w Desenzano del Garda we Włoszech. Po 

pewnym czasie rodzina przeprowadziła się do Grezze, leżącego nieco poza miastem. 

Dzieci rosną tu pasąc bydło, bawiąc się i pracując.  Z chwilą śmierci rodziców i siostry, 

Aniela wówczas jeszcze bardzo młoda, zostaje przyjęta do domu wuja Biancosi, 

zamieszkałego w Salõ. Zamiast korzystać tu  

z dostatniego życia, Aniela wstępuje do trzeciego zakonu św. Franciszka, aby ściślej 

naśladować Chrystusa, częściej przystępować do sakramentów św. i móc prowadzić 

surowe, pokutnicze życie. Od tego czasu wszyscy nazywają ją "Siostrą Anielą".  

       Po pewnym czasie Aniela wraca do Desenzano. Jej życie codzienne to kościół, dom, 

pola, dzieła miłosierdzia. Pewnego dnia, w czasie żniw na polach w Brudazzo, Aniela 

miała wizję drabiny łączącej niebo z ziemią i wstępujących po niej aniołów i młode 

dziewczęta. Wizja ta połączona była  

z intuicyjnym przeczuciem, że pewnego dnia założy towarzystwo dziewic poświęconych 

Bogu.  
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Z racji przynależności do franciszkańskiej rodziny od 1516 roku Aniela mieszkała  

w Brescii, gdzie zyskała zupełnie wyjątkowy autorytet. Zamieszkała tam u pewnej 

zamożnej damy, Katarzyny Patengola, niosąc jej pociechę po stracie męża i dzieci. Aniela 

podejmuje wówczas swoją misję niesienia pociechy i rady tym wszystkim, którzy się do 

niej zwracają  

z prośbą o modlitwę, o pośrednictwo, o pomoc w pojednaniu zwaśnionych. Z czasem 

misja ta stale się rozszerza, a wokół Anieli prowadzącej życie pokuty i modlitwy skupia 

się liczne grono pobożnych przyjaciół. Jej głębia duchowa, żarliwość wiary i łatwość 

dzielenia się nią  

z innymi, jej urok osobisty i łatwość nawiązywania relacji sprawiły, że wywierała duży 

wpływ na swoje środowisko, a nawet stała się animatorką ludzi z różnych warstw 

społecznych: mężczyzn, kobiet oraz dziewcząt. Miała szczególny dar jednania ludzi. 

Franciszek II Sforza, książę Mediolanu, poprosił ją, by przyjęła go za swego syna 

duchowego. Była otoczona gromadką przyjaciół zaangażowanych w dzieła charytatywne 

oraz wdowami  

z wysokiej arystokracji bresciańskiej. Teologowie, księża, świeccy i zakonnicy szukali u 

niej rady. Jednakże Aniela obejmowała swą macierzyńska troską przede wszystkim 

ubogich  

i małych. Kronikarz bresciański napisał po jej śmierci, że „wszystkim głosiła wiarę w 

Boga Najwyższego w taki sposób, iż wszyscy bardzo ją kochali”. 

 Po kilku latach Aniela przenosi się do domu Antoniego Romano, od którego 

wiemy o odbywanych przez nią pielgrzymkach: do Mantui na grób bł. Hosanny, na 

Świętą Górę Varallo, w 1524 roku 6-cio miesięczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w 

czasie któ®ej straciła wzrok,  a w roku jubileuszowym 1525 do Rzymu.  

    W roku 1529, wobec grożącej wojny, uchodzi z Brescii do Cremony z Augustynem 

Gallo, jego rodziną i wielu innymi. Zachowały się świadectwa o licznych nawróceniach, 

do których Aniela przyczyniła się tam, m.in. wśród dworzan Franciszka II Sforzy, księcia 

Mediolanu, będącego tam także na uchodźctwie. 

Po powrocie do Brescii, Aniela poświęca się wypełnieniu dzieła, jakie wola Boża jej 

wyznaczyła, a które w owym czasie było wielkim krokiem naprzód na drodze promocji 

kobiety.   Kobieta dotychczas nie miała żadnej wolności co do wyboru swej przyszłości. 
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Rodzina decydowała o jej małżeństwie lub o jej wstąpieniu do klasztoru. Aniela, pod 

natchnieniem Ducha Świętego z niezwykłą i dojrzałą odwagą wprowadza nowy stan 

życia, później kanonicznie potwierdzony: dziewictwo wybrane w sposób wolny przez 

"oblubienice Syna Bożego" pozostające w świecie, we własnej rodzinie lub w 

środowisku pracy. Należą one do duchowej rodziny, podtrzymywanej wspólną Regułą i 

oddanej pod patronat  

św. Urszuli, dziewicy i męczennicy z IV wieku.  

        Towarzystwo św. Urszuli zostaje założone 25 listopada 1535 roku. Kierownictwo 

Towarzystwa jest złożone w ręce kobiet, którymi kieruje "Matka Naczelna". W 1536 

roku Reguła Towarzystwa zostaje zatwierdzona przez władze diecezjalne Brescii. Aniela 

przewidziała, że okoliczności będą się zmieniać i pozwala swoim duchowym córkom 

czynić zmiany w Regule, pod warunkiem, że uczynią to roztropnie, po przemodleniu i 

zasięgnięciu rady osób doświadczonych.  

Aniela zmarła 27 stycznia 1540 roku w Brescii, gdzie do dnia dzisiejszego jej ciało 

spoczywa w kryształowej trumnie. Została beatyfikowana przez papieża Klemensa XIII 

w 1768 roku, kanonizował ją papież Pius VII w 1807 roku. W liturgii wspominana jest 

27 stycznia.  Jest dziś czczona na pięciu kontynentach dzięki różnorodnym gałęziom 

urszulanek i ich dziełom apostolskim. Aniela zostawia swym duchowym córkom dwa 

bardzo krótkie pisma: Testament i Rady. Są one źródłem duchowości i zasad 

pedagogicznych wyprzedzających o wiele lat swoją epokę. 

Towarzystwo św. Urszuli rozwijało się niezmiernie prężnie. Dzięki św. Karolowi 

Boromeuszowi, który dostrzegł możliwość wykorzystania zapału apostolskiego tych 

młodych kobiet w dziele katechizacji, Włochy i Francja pokryły się siecią urszulańskich 

fundacji. Na początku  

XVII w. od 1612 roku zgodnie z decyzją Kościoła Towarzystwo św.Urszuli we Francji 

zostało przekształcone w Zakon (Ordo SanctaeUrsulae). Wówczas apostolstwo 

urszulanek ze względu na ograniczenie klauzurą wyspecjalizowało się w dziedzinie 

wychowawczo-nauczycielskiej. Z Francji zakon rozprzestrzenił się na cały niemal świat. 

Do Wrocławia urszulanki przybyły z Bratysławy w 1686 roku, a stąd w 1857 roku 

wyruszyły do Polski. Pierwszy polski klasztor urszulanek w Poznaniu, był fundacją 

klasztoru wrocławskiego. Starało się o to społeczeństwo Wielkopolski, aby przez 
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edukację dziewcząt bronić tego, co było wówczas najświętsze – ducha polskości i 

katolicyzmu. Dzięki zapotrzebowaniu społeczeństwa na żeńskie szkoły pensjonatowe 

powstawały nowe fundacje.  

Okres międzywojenny należy w historii urszulanek w Polsce do najświetniejszych: pod 

względem dużej liczby sióstr, prowadzonych szkół, liczby uczennic oraz szczególnie 

wysokiego poziomu nauczania. Przed II  wojną światową urszulanki Prowincji Polskiej 

liczyły 500 sióstr w 19 klasztorach. Prowadziły 28 szkół, w których nauczało 106 sióstr. 

Siostry prowadziły również placówkę misyjną w Harbinie w Manżurii w Chinach, gdzie 

założyły szkołę dla polskich i rosyjskich dziewcząt. 

Druga wojna światowa zniszczyła to wszystko, podobnie jak cały kraj. Natychmiast po 

wojnie w atmosferze entuzjazmu przystąpiły do otwierania szkół. W roku szkolnym 

1945/46 Urszulanki Unii Rzymskiej reaktywowały 15 szkół w 8 miastach Polski w 

Gdyni, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Tarnowie, Włocławku, Kościerzynie i 

Wrocławiu.  Prowadziły już 8 szkół średnich, 5 szkół podstawowych i 2 zawodowe. 

Od 1947 roku władze komunistyczne zaprogramowały stopniową likwidację wszystkich 

szkół katolickich. Nadchodzące lata miały być okresem ofensywy ideologicznej i walki o 

duszę nauczyciela i duszę ucznia. Proces likwidacji urszulańskich szkół średnich był 

stopniowy, lecz konsekwentny. W ramach ogólnopolskiego planu ateizacji i 

upaństwowienia szkolnictwa zakonnego, w latach 1948-62, likwidacji uległo 14 szkół 

prowadzonych przez urszulanki. Po roku 1962 przetrwała tylko jedna - liceum we 

Wrocławiu.  

 


