
Biserica Ursulinelor
Istoria bisericii Ursulinelor incepe in jurul anului 1479, cand edificiul a fost ridicat de catre calugarii
dominicani.dupa doua secole si jumatate biserica gotica a fost transformata in constructie baroca. Se mai
observa insa acum elemnte gotice ca ferestrele tribolate din partea superioara sau contraforturile. 
  
  

Cel mai impresionant element gotic este insa portalul de pe fatada de vest. Interiorul bisericii este unul
tipic bisericilor sala in stil baroc, insa elganta balconului cu fier forjat de pe peretele din sudul corului si
imensa arcada- care permite accesul spre sacristie, din care se ajunge intr-o capela perpendiculara pe
nava; din aceasta capela se putea ajunge in manastirea de maici. In biserica se afla trei altare de origine
recenta. Pe altarul principal se afla o pictura in ulei reprezentand coroana Maicii Domnului, iar pe altarul
lateral stanga se afla o pictura in ulei infatisand aparitia Sfintei Mucenice Ursula in fata Sfintei Angela
Merici, fondatoarea Ordinului Ursulinelor. Deasupra este tabloul Sfantului Emeric, iar in partea dreapta,
simetric cu cel stang, este al doilea altar lateral, pe care se afla pictura in ulei reprezentand-o pe Sfanta
Angela instruind copii. Statuile unor sfinti care au fost apreciati in mod deosebit de maici sunt amplasate
in ambele parti ale navei.
  
  O importanta deosebita se acorda inscriptiei de deasupra arcului de triumf, care reaminteste de
imparateasa Maria Tereza, binefacatoarea bisericii. În anul 1769 imparateasa a donat calugaritelor
aproape 40000 de guldeni pentru a extinde cladirile manastiresti. Odata cu reforma religioasa ce a
determinat trecerea unei mari parti a populatiei sasesti din Sibiu la religia lutherana, edificiul a intrat in
posesia lutheranilor. O restaurare completa a bisericii Ursulinelor a fost facuta in anul 1969, si apoi din
nou intre anii 1996-1998. Biserica Ursulinelor este si acum una dintre cele mai de seama biserici din
Sibiu.
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