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Die Legende der hl. Ursula



Perayaan Pesta St Ursula ke 485 tahun

Riwayat St Ursula berdasarkan

buku : Die Legende der Heilige

Ursula. Oleh Joseph Solzbacher

Penghormatan kepada St Ursula 

ditulis oleh Veronika Hopmann



Basilica Santa Ursula, Kӧln-Jerman

Kota Kӧln menjadi tempat yang 

bersejarah yang masih ada sampai

sekarang. Konon Gereja St Ursula 

sudah ada sebelum abad 4 dan di 

gereja itu ada sebuah batu disemen

di tembok gereja, dimana tertulis

riwayat St Ursula



Basilica Santa Ursula, Koln-Jerman

Seorang pria bangsawan yang 

kaya bernama Clematius

mendapat pesan dari surga

(mimpi) untuk merenovasi gereja

tua itu di Koln dan memberi

penghormatan kepada kelompok

martir perawan yang 

tulang/tengkorak tersimpan di 

gereja tersebut.



St Ursula - martir

a) Siapa nama martir yang mencintai 

Kristus sehingga mau 

mencurahkan darahnya untuk 

Kristus ?

b) Ada berapa martir perawan ?

c) Mereka datang dari mana ?

d) Siapa yang membunuh mereka ?

Bapak Clematius mencari jawaban 

atas pertanyaan ini dan dengan 

demikian jadilah legenda St Ursula



Asal Nama Ursula

Gugusan bintang Ursa Minor : Beruang kecil

Beruang bisa ber-HIBERNASI. Punya kuasa

hidup-mati

Saat musim dingin beruang seakan-akan

mati. Dilahirkan kembali saat musim semi.

Beruang bisa kuat tapi juga sangat lembut. 

Dua sifat yang bertolak belakang dapat

terintegrasi, jadi indah.



Proses Gelap - Terang

Edukasi kudus, 

transformasi, 

pertumbuhan

Perjumpaan dengan Ilahi



Galak atau Lembut ?



St Angela Memilih St Ursula

Angela memilih Ursula karena :

1. Ursula adalah perempuan

2. Ursula adalah perawan dan martir

3. Ursula berhasil memimpin

kelompoknya untuk membaktikan

hidup mereka sampai habis kepada

Tuhan

4. Ursula sudah lama menjadi pelindung

kota Dezensano



St Ursula Pemimpin Berani

Ursula adalah pemimpin kelompok puteri

yang memilih kematian daripada menodai

dirinya.

Mencintai Tuhan di atas segalanya

Gereja Katolik mengakui St Ursula, karena

mencantumkan tanggal 21 Oktober sebagai

peringatan St Ursula dalam kalendarium. 

Tetapi setelah Konsili Vatikan II, Peringatan

Wajib St Ursula dihapus.



Riwayat St Ursula

Seorang raja bernama Notus/Maurus

dan istrinya berdoa mohon dikaruniai

anak. Tuhan mengabulkan doa mereka.

Ursula adalah perempuan yang selalu

mencari perlindungan Tuhan, cerdas

dan bijaksana.

Ursula hendak dilamar.



Makna legenda St Ursula

1. Doa – puasa mendapat tempat

utama

2. Kasih Allah di atas segalanya.

3. Hidup Bakti di tengah

masyarakat itu dapat

terlaksana. Perempuan bisa

hidup mandiri



SOLI DEO GLORIA



REFLEKSI

Bagaimana kita

menghayati keutamaan

ugahari dan kemartiran

dalam hidup sehari-hari?

Bagaimana kita

menghayati semangat dan

karisma St Angela yang 

dirasuki semangat St 

Ursula ?



Kata-kata St Angela

Prakata Regula ayat 28: 

“Sedihlah aku hingga 

kini aku belum pernah 

menumpahkan setitik 

darahpun demi cinta 

kepadaMu"


