Jak swiãtô Ùrszula trafiła do Żarnówca
Gwës znajeta rozmajité historie ò lëdzach, chtërny òddelë swòje
żëcé dlô wôżny misji. Chtos ùmarł za wòlnotã kraju, jiny pòswiãcywô
sã dlô dobra blësczich. A jô òpòwiém wama dzysô legendã ò dzyrsczim dzéwczãcu, jaczé do kùńca swòjégò żëcô bëło wiérné Bògù.
Wszëtkò zdarzëło sã baro dôwno temù. Tak dôwno, że nicht nie
rozmieje dzysô rzeknąc, w jaczich latach żëła naja herojka. Zwała sã
Ùrszula. Bëła princeską, córką króla Britanii. Nie lubiła, czedë chtos
robił jinym krziwdã. Widzała, jak ricerze, chtërny wrôcają z pòbitwów, są reniony i baro cerpią. A tej-sej ùmierają. Òbiecała so, że jak
czedës òstónie królewą, to nie dopùscy do strasznëch wòjnów.
W zómkù, w jaczim mieszkała, bëła królewskô kaplëca. W ni Ùrszula sã czãsto tacëła.
Mòdlącë sã do Bòga czëła, że je szczestlëwô i bezpiecznô.
– Jô bë chcała wiedno bëc kòl Ce, mój Bòże. Òbiecywóm, że nigdë sã nie òżeniã – przësëgała.
Jednégò dnia na dwór króla Britanii przëjachôł ricerz.
– Móm wôżné wiadło dlô króla! – zawòłôł stojącë kòl zómkòwi brómë.
Òjc Ùrszulë, król Britanii, pòznôł w nim wòjarza z armii swòjégò wroga. Rôcził gò tej do trónowi zalë, żebë wësłëchac, czegò chce.
– Mój pón, królewión Eteriusz, rëchtëje ju swòje wòjska. Je parôt na wiôlgą wòjnã. Jeżlë na
was rëgnie, to z wajégò królestwa òstónie leno pòpielëszcze. Mòże zascygnąc swòjich wòjarzów leno tej, żelë wasza córka Ùrszula òstónie jegò białką – rzekł pògańsczi pòsłańczik.
– To nie je mòżlëwé! Mòja córka je za młodô! Dopiérze za trzë lata bãdã jã mógł dac
twòjémù panownikòwi [pòl. władcy] – òdpòwiedzôł król, chtëren wiedzôł, co Ùrszula przësëgała Bògù, i nie chcôł òddac swòji ùkòchóny córczi pògańsczémù królowi. Eteriusz zgòdzył sã
pòżdac.
W tim czasu princeska miała ùceknąc, jadącë òkrãtã dalek òd Britanii. Wzãła ze sobą dzesãc
drëszków, jaczé miałë sã nią zajimac. Kòżdô z nich zabrała téż swòje służczi. Bëło jich baro
wiele. Jednégò dnia mòcny sztorëm pòrwôł jich òkrãtë i przeniósł je do ùscô rzéczi, co sã
zwie Ren. Tamstądka pòjachałë w górã rzéczi i dopłënãłë do Kòlonii, gardu, jaczi béł wnenczas atakòwóny przez barbarzińsczé wòjska Hùnów. Jich panownik, Attila, zakòchôł sã
w pëszny i wrazlëwi Ùrszulë.
– Òstani mòją białką – rzekł. – Żelë sã nie zgòdzysz, to wszëtczé zdżinieta!
Ùrszula òdrzëcëła jegò prosbã i Attila kôzôł zabic wszëtczé dzéwczãta razã z princeską. Béł
to straszny ùczink. Nawetka barbarzińsczi wòjarze, widzącë zabité białczi, ùceklë i òstawilë
miasto. A mieszkańcë Kòlonii z wiôldżim ùwôżanim pòchòwelë cała dzéwczãt. Na môlu jich

mãczelsczi smiercë zbùdowelë kòscół. Ò historii i cerpienim Ùrszulë gôdelë wnenczas bòdôj wszëtcë w Eùropie.
Chùtkò òstała ùznónô za swiãtą i przez dłudżé lata bëła
symbòlã wiarë w Bòga. We wiele krajach lëdze mòdlëlë
sã do ni wierzãcë, że dzãka temù bãdą tak òdwôżny
i wiérny Bògù jak Ùrszula. Niejedny chcelë jã miec krótkò se. W bògatszich kòscołach bëłë ùsadzywóné wôrtné
relikwiarze. Bënë wkłôdelë nédżi ji cała. Bëła to tedë
nadzwëkòwô relikwiô, jaką wszëtcë mielë we wiôldżim
ùwôżanim.
Cysterczi w klôsztorze w Żarnówcu na Kaszëbach, czej
bùdowałë dlô se kòscół, dałë mù wezwanié Nôswiãtszi
Mariji Pannë i sw. Ùrszulë. Sostrë chcałë miec w swòjim
klôsztorze relikwie ti znóny swiãti. Wiedzałë téż, że są
méstrowie złotnicë, chtërny rozmieją robic snôżé relikwiarze. Ùdbałë so, że ten, co mô stojec w jich kòscele,
mdze piersnicą [pòl. popiersiem] swiãti Ùrszulë, z łagódną twarzą, z dłudżima kruzowónyma włosama, zdobioną wôrtnyma kamama.
Mającë snôżi relikwiôrz i relikwie swiãti princesczi z Britanii cysterczi czëłë, że je òna jich towarzëszką. Chroni, wspiérô i zastôwiô sã za nima przed samim Bògã.

