
 

Pyhä on ystävämme,
lohduttajamme,
rakastava veljemme.
Hän tuntee hätämme
ja huolemme.
Hän rukoilee puolestamme
ja toivoo meille kaikille
onnea ja hyvää.

         pyhä Ursula Ledóchowska

NOVENA PYHÄN URSULAN  

ESIRUKOUSTEN KAUTTA

Näillä sanoilla pyhä Ursula     
kehottaa meitä kääntymään py-
hien esirukousten puoleen.

Pyhän Ursula Ledóchowskan 
muistopäivää vietetään kirkossa 
29. toukokuuta. 

Novena voidaan rukoilla yhdeksän päivää ennen         
hänen muistopäivänsä tai yhtä hyvin muihin aikoihin. 

Novena rukoillaan tietyn asian puolesta yhdeksän päi-
vän ajan. Aluksi luemme pyhän Ursulan tekstin ja sen 
jälkeen toistuvan novena-rukouksen.            



Julia Ledóchowska syntyi 17.4.1865 Loos-

dorfissa Itävallassa. Ledóchowskin perhe 

muutti 1883 Puolaan ja asettui asumaan lä-

helle Krakovaa Lipnica Murowanaan. Vuonna 

1886 Julia meni Krakovaan, ursuliinisisarten 

luostariin, jossa hän sai nimekseen Ursula. Vuonna 1889 

hän antoi luostarilupaukset. Runsaan kymmenen vuoden 

ajan hän työskenteli opettajana ja kasvattajana maalaten 

samanaikaisesti uskonnollisaiheisia tauluja.

Äiti Ursula perusti Puolaan ensimmäisen ylioppilasasunto-

lan ja organisoi opiskelijoiden uskonnonopetuksen siten, 

että hän järjesti kursseja etevien teologien avulla.

Vuonna 1907 äiti Ursula siirtyi Pietariin, jonne hänet oli 

kutsuttu johtamaan katolisen kirkon ylläpitämää lukiota ja 

tyttöjen sisäoppilaitosta. Vuonna 1909 äiti Ursula laajensi 

apostolisen ja kasvatuksellisen toimintansa Suomeen.

Suomenlahden rannalle, Terijoen lähelle perustettiin lukio-

laisia varten lomanviettopaikka. Äiti Ursula antoi paikalle 

nimeksi Merentähti. Hän muutti 1911 kokonaan Merentäh-

teen, koska Venäjän viranomaiset eivät enää antaneet 

hänen Itävallan kansalaisena toimia Pietarissa.

PYHÄ URSULAN LYHYT 
ELÄMÄKERTA



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 ulkomail-

la. Äiti Ursula pyrki siirtämään yhä kasvavan luostariyhtei-

sönsä jäseniin sen sisäisen rakkauden voiman, joka auttoi 

häntä näkemään ympäristönsä tarpeet. Vuonna 1917 äiti 

Ursula perusti Aalborgiin Tanskaan lastenkodin puolalai-

sille orpolapsille. Samassa kaupungissa sisaret ylläpitivät 

myös kolua, jossa opetettiin kieliä ja kotitaloutta.

Sodan ja Puolan uudelleenitsenäistymisen jälkeen äiti Ur-

sulalla oli edessään uusi näköala: toimia isänmaan jäl-

leenrakentamisen hyväksi. Ensimmäinen sisarten ja lasten 

ryhmä saapui Puolaan elokuussa 1920 ja asettui Pniewyyn, 

lähelle Poznania. Pniewyn talosta tuli uuden sisarkunnan 

pääluostari. Pyhä Istuin vahvisti uuden sääntökunnan viral-

liseksi nimeksi Kuolemantuskassa olevan Jeesuksen pyhän 

sydämen ursuliinisisaret. Sittemmin sääntökunta on perus-

tanut yhä uusia toimipisteitä: kouluja, sisäoppilaitoksia, 

lastenkoteja.

Äiti Ursula kuoli Roomassa 29.5.1939. Paavi Johannes

Paavali II julisti äiti Ursulan autuaaksi 20.6.1983 ja pyhäksi 

18.5.2003.



Novenan ensimmäinen päivä

”Jeesus ajattelee minua jatkuvasti, hän seuraa elämää-
ni, sanojani, tekojani, ilojani ja kärsimyksiäni voidak-
seen jatkuvasti tukea, lohduttaa, rohkaista ja nostaa 
minua kohti jumalallista elämää. 

Jeesus on vierellämme, vaikkemmenäe häntä, vaik-
kemme tiedosta sitä. Älkäämme koskaan lakatko ru-
koilemasta ja luottamasta. Vaikka kaikki näyttäisi ole-

van menetetty,  Jeesus voi kaiken, ja uskollisille sieluille hän saa pahasta 
aikaan hyvää [...] Luottakaamme siis ja pyytäkäämme aina: Jeesus, jää 
luoksemme, ole luonamme äläkä koskaan hylkää meitä.”

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 tapah-
tuvan 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.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous



Novenan toinen päivä

”Rakkaat lapseni, turvautukaa yhä palavammin Ma-
riaan, onhan hän äitimme. [...] Hän ei ylenkatso kyy-
neliä, hän ymmärtää ihmiskärsimyksen, sillä hän on 
marttyyrien kuningatar ja murheellisten lohduttaja.
Hän ei hylkää ketään, ei jätä ketään, kun vain aina 
turvaudumme häneen luottaen ja rakastaen. Hän 

pyytää meille rukouksissaan aina sitä, mikä on meidän parhaaksemme.

Maria, Merentähti [...] johdattaa meitä varmasti, hän ohjaa venettämme 
läpi kuohuvien aaltojen. Kiinnittykäämme häneen suuresti luottaen ja ra-
kastaen ja huutakaamme: “Äiti, auta, me hukumme!”

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 tapah-
tuvan 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.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Novena-rukous



Novenan kolmas päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

”Olkoon ensimmäinen ajatuksesi heräämisen jälkeen 
ajatus Jumalasta, olkoon se päivän tarjoaminen Ju-
malallesi. Näin päivästä tulee Jumalan kanssa ja 
Jumalaa varten eletty päivä. [...] Kun siirryt yhdes-
tä päivän askareesta toiseen, kohotkoon ajatuksesi 
edes hetkeksi Jumalan puoleen, jotta olisit kaikissa 
tekemisissäsi Jumalan kanssa. [...] Olkoon yhteytesi 
Jumalaan kuin nuotti, joka antaa maallisille iloillesi 

taivaallisen sävyn ja arvon.

Olkoon Jumalan sydän sinulle lohdutuksena ja voimana ristin ja kärsi-
myksen aikana. Saakoon jokainen ajatuksesi, sanasi ja tekosi taivaallisen 
arvon Jumalayhteytesi välityksellä.”

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 tapah-
tuvan 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



Novenan neljäs päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

”Kuinka meidän tulisikaan arvostaa ja rakastaa Evanke-
liumia! Siitä löydämme ohjeet kaikissa elämäntilanteis-
sa. Voi, kunpa Evankeliumi kirkastaisi meille Kristuksen 
niin, että hän olisi aina mielessämme, kunpa osaisimme 
aina epävarmoissa tilanteissa kohottaa katseemme Joh-
tajaamme ja etsiä hänen elämänsä esimerkistä ohjeita 
omiin valintoihimme.

Jeesus, olkoon Evankeliumisi minulle opas, jokapäiväinen 
ystävä; valo, joka karkottaa epäilyksen, surun, kiusaus-
ten ja kuoleman varjot. Herra, luen usein ainakin sivun 
Evankeliumia. Olkoon se minulle kaikkein kaunein kirja!”

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 tapah-
tuvan 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



Novenan viides päivä

“Jeesus jättää meidät yksin tämän maan päälle, mut-
ta rakastavan isän tavoin hän osoittaa meille erilaisia 
tapoja, joilla voimme pysyä hänen yhteydessään niin, 
ettemme jumittuisi maahan. Hän tietää, että olemme 
heikkoja, että maailma vetää puoleensa, että kiusauk-
set vaivaavat, että maallisen elämän keskellä on help-
po unohtaa taivas. Siksi hän opastaa meitä [...] yhä                       

uudestaan pyytämään taivaasta armoa ja olemaan varmoja siitä, ettemme 
rukoile turhaan, että pyyntömme kuullaan varmasti.”

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 tapah-
tuvan 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.



Novenan kuudes päivä

”Palvelet minua, Jumala, kätkeytyneenä leivän muo-
toon tabernaakkelissa, ja olet valmis palvelemaan mi-
nua päivin ja öin. Voin aina tulla luoksesi pyytämään 
neuvoa, lohdutusta, apua, ja sinä kuuntelet minua 
aina armollisesti. Kun olen heikko, voimaton, masen-
tunut, annat itsesi minulle sieluni vahvistamiseksi.”

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 tapah-
tuvan 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.



Novenan seitsemäs päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

“Kohotan silmäni, käteni ja sydämeni puoleesi, Äitini, 
ja pakenen sinun turviisi. Tarvitsen puolustajaa, sillä 
olen heikko, surkea ja voimaton. Tämä tunnustus riit-
tää liikuttamaan sydäntäsi, varmistamaan surkeudelle-
ni kaikkivoivan huolenpitosi.

Mitä voisinkaan pelätä, kun sinä olet suojelijani?
Olen varma, mitä varmin siitä, että suojelet minua pa-
halta. Voin levätä jalkojesi juuressa, Suojelijani, kuin 
lapsi äitinsä sylissä.”

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 tapah-
tuvan 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.



Novenan kahdeksas päivä

Pyhän Ursulan kirjoituksista

”Kristuksen kanssa haluan olla aina ja kaikkial-
la, pitää hänen kädestään kiinni, pysyä hänen 
lähellään, silloin olen vahva ja turvassa. Rukoilla 
Kristuksen kanssa, työskennellä Kristuksen kans-
sa, iloita hänen kanssaan, kärsiä hänen kanssa, 
elää hänen kanssaan, kuolla hänen kanssaan - 
aina hänen kanssaan!”

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 tapah-
tuvan 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.



Novenan yhdeksäs päivä

”Kerron teille tässä apostolaatista, joka ei vaadi teil-
tä raskasta työtä, suuria kuolettumisia tai vaivo-
ja, mutta joka on erityisen tarpeellinen ja tehokas 
meidän aikanamme, nimittäin hymyn apostolaatti. 

Hymy karkottaa sieluun kerääntyneet pilvet. Hymy 
hyväntuulisilla kasvoilla kertoo Jumalan kanssa yh-
distyneen sielun sisäisestä onnesta, se kertoo puh-
taan omantunnon rauhasta, huolettomasta taivaal-
lisen Isän käsiin antautumisesta, Isän, joka ruokkii 
taivaan linnut, vaatettaa kedon kukat eikä koskaan 
unohda niitä, jotka luottavat häneen rajattomasti.

Hymy lopulta kasvoillasi mahdollistaa sen, että ihmi-
set voivat lähestyä sinua pelotta, jos he haluavat pyytää tai kysyä jotain: 
hymysi lupaa jo etukäteen, että täytät heidän toiveensa mieluusti. [...]
Hymy on joskus kuin tähti, joka tuikkii korkealla ja osoittaa, että tuolla 
ylhäällä sykkii isällinen sydän, joka on aina valmis osoittamaan laupeut-
ta ihmisparoille. 

Elämä on nykyään raskasta, täynnä katkeruutta. Jumala itse varasi it-
selleen oikeuden pyhittää ihmiset ristin kautta. Meille hän jätti tehtävän 
auttaa muita tuskaisella ristintiellä levittämällä onnen ja ilon säteitä.
Voimme tehdä sen usein, erittäin usein, hymyilemällä ihmisille rakkauden ja 
hyvyyden hymyllä, hymyllä, joka puhuu Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä.

Ei ole helppoa hymyillä aina - kun paistaa tai sataa, terveenä ja sairaa-
na, ylä- ja alamäissä! Hymy todistaa, että sielusi ammentaa Jumalan sy-
dämestä jatkuvaa sielunrauhaa niin, että osaat unohtaa itsesi ja haluat
olla muille onnen säde.”

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 tapah-
tuvan 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.


