
List z Pniew 
Siostry Urszulanki 

 z Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zapraszają 

w Wielkim Poście 2020  

na Rekolekcje i na Ekstremalną Drogę Krzyżową. 

 

 
 

 „Chrystus Ukrzyżowany” z kaplicy w Sanktuarium w Pniewach. 

Wspaniała kopia sławnego obrazu Velazqueza, 

namalowana przez św. Urszulę Ledóchowską. 

 

www.urszulanki.pl www.sanktuarium-pniewy.pl 

http://www.urszulanki.pl/
http://www.sanktuarium-pniewy.pl/


EDEN – DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODYCH DOROSŁYCH 

 

Na pewno masz swoje marzenia – jawne i skryte. O czym marzy mały człowiek?  

I kto nim jest? Może są to wielkie marzenia, a może zwyczajne potrzeby, 
które urastają do rangi marzenia? 
O czym marzysz w relacji z Jezusem? A może i On o czymś marzy, myśląc  
o Tobie? 
Zapraszamy wszystkich młodych dorosłych (18-30) na dzień skupienia  
do Pniew, w czasie którego przyjrzymy się Jezusowi, sobie i naszym 
marzeniom. 
Termin: 14.03.2020 
Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00 
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. św. U. Ledóchowskiej 1 
Zgłoszenia do 12.03.2020 (czwartek) 
W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, 
cisza, modlitwa, grupa dzielenia, spotkanie ze św. Urszulą. 
Koszt: bezpłatnie 
Kontakt: 
E-mail: eden.usjk@gmail.com 
Tel. 668 313 908; 519 152 296 
Facebook: EDeN – urszulańskie dni skupienia 

mailto:eden.usjk@gmail.com
https://www.facebook.com/eden.urszulanskie.dni.skupienia/


SENS MOJEJ DROGI – REKOLEKCJE 30+ 
 

Od dawna podążasz jakąś drogą. Czasem wydaje się ona prosta, szeroka,  
a czasem uciążliwa, pełna przeszkód. Zdarza się też, że zbaczasz z obranej 
drogi. I powracasz lub nie powracasz. 
Czy takie podążanie ma sens? Czy każda droga ma sens? Czy zastanawiasz się 
czasem nad sensem Twojej drogi? Być może Twoja droga jest też wpisana  
w drogę Jezusa. 
Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych powyżej 30 roku życia  
do przebycia pewnego etapu drogi duchowej podczas weekendowych 
rekolekcji  
w pniewskim Sanktuarium. 
Termin: 3-5.04.2020 
Zgłoszenia do 30.03.2020 
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. św. U. Ledóchowskiej 1 
Zakwaterowanie: Sanktuarium św. Urszuli 
Koszt: dowolna ofiara 
Początek: 16.30, zakończenie obiadem (ok. 14.00) 
Kontakt: 
E-mail: eden.usjk@gmail.com 
Tel. 668 313 908 lub 519 152 296 

 

mailto:eden.usjk@gmail.com


EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA DO ŚW. URSZULI 

 

Zachęcamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (EDK). Jest to okazja  

do rozważania i przeżycia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa podczas 

nocnego pielgrzymowania drogą o długości 40-km w milczeniu i samotności. 

Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca 

Jezusa Konającego powstała nowa trasa EDK z Lipnicy Poznańskiej  

do sanktuarium w Pniewach, której patronuje św. Urszula Ledóchowska. 

Urszulańska trasa EDK wiedzie przez pobliskie miejscowości związane  

z działalnością sióstr urszulanek, tj. Sokolniki Wielkie i Otorowo. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się w piątek przed Niedzielą Palmową, 

03.04.2020 roku. Przed wyjściem na trasę będzie Msza Święta w kaplicy sióstr 

urszulanek w Lipnicy Poznańskiej o godz. 19.00. 

Zapisy odbywają się przez 

oficjalną stronę EDK – 

 link bezpośrednio do trasy 

urszulańskiej. 

https://www.edk.org.pl/trasa-

edk/3396 

Tam też można znaleźć wszystkie 

potrzebne informacje przed 

wyruszeniem w trasę. Chętnych, 

którzy z różnych względów nie 

mogą wyruszyć w drogę, 

zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu, która 

będzie trwała od 20.30 do 5.00 w 

Sanktuarium św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Pniewach. 

Jednocześnie informujemy, że  

o godz. 5.00 i 6.30 po zakończeniu 

EDK będzie możliwość 

uczestniczenia we Mszy Świętej  

w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. 

https://www.edk.org.pl/trasa-edk/3396
https://www.edk.org.pl/trasa-edk/3396
https://www.edk.org.pl/trasa-edk/3396
https://www.edk.org.pl/trasa-edk/3396

