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ROZWAŻANIE 
 
Przeżywamy czas Adwentu. Słowo Boże zachęca nas do czuwania. "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 
śpiących". (Mk 13.35-36). Noc ze swymi ciemnościami wydaje się dłuższa niż dzień. Dobrze o tym wie każdy, kto 
cierpi na bezsenność. Dlatego przyjął się zwyczaj dzielenia nocy na "straże" czyli zmiany strażników. Żydzi mieli trzy 
straże, z których każda składała się z czterech godzin. Święty Marek w powyższym fragmencie, odsłaniającym bardzo 
napiętą atmosferę, przyjmuje system liczenia obowiązujący u Rzymian. Dzielili oni noc na cztery "straże" po trzy 
godziny: "wieczór", "północ", "pianie koguta" i "świt". Na tej sekwencji czasowej Jezus opiera swój szkic narracyjny. 
Jesteśmy w jakimś pałacu, pan wyjechał daleko, ale już wraca. Nieznana i nieprzewidywalna jest rozciągłość nocnego 
"czuwania", po którym gospodarz pojawi się w drzwiach. Słudzy powinni więc czuwać. W ten sposób ujawnia się 
powaga oraz pilność wyboru, jakiego trzeba dokonać: "Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie" (Mt 24,44). Tutaj Jezus odsyła nas do swego przejścia, które dokonuje się  
w historii i w teraźniejszości, i które wymaga jednoznacznych kroków. "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20). Sen jest znakiem 
obojętności, a nawet odmowy poważnego i czynnego zaangażowania się. Święty Paweł, komentując słowa Chrystusa 
powie: "Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!". (Rz 13.12) 
  Święta Kinga poprzez przykład swojego życia ukazuje nam piękno i głębię postawy czuwania i oczekiwania na 
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Modlitwa 
 
Litania do Świętej Kingi 
 
... Święta Kingo, niepodzielnie oddana 
Bogu, módl się za nami. 
Święta Kingo, oblubienico Chrystusa, 
módl się za nami. 
Święta Kingo, posłuszna natchnieniom 
Ducha Świętego, módl się za nami. 
Święta Kingo, wierna czcicielko Trójcy 
Przenajświętszej, módl się za nami. 
Święta Kingo, pełna ufności w Bożą 
Opatrzność, módl się za nami. 
Święta Kingo, zjednoczona z Bogiem  
i służąca ludziom, módl się za nami. 
Święta Kingo, wiernie idąca śladami 
Bogarodzicy, módl się za nami. 
Święta Kingo, wzorowa uczennico  
św. Franciszka, módl się za nami. 
Święta Kingo, duchowa córko  
św. Klary, módl się za nami.  
Święta Kingo, dziewico wielkiej 
pobożności, módl się za nami. 
Święta Kingo, dziewico anielskiej 
czystości, módl się za nami. ... 
 

List z Klasztoru Świętej Kingi 
Pokój i Dobro!  
Drodzy Czciciele Świętej Kingi 
wraz z Waszymi Duszpasterzami 
 
Ziemia Sądecka raduje się 
powstawaniem nowych miejsc 
szczególnego kultu naszej Patronki. 
Takim drogim miejscem jest 
Sanktuarium Świętej Kingi  
w Korczynie. Żywotopisarze 
przekazali przyszłym pokoleniom 
informacje o kilkuletnim pobycie 
księżnej Kingi wraz z jej dworem  
w tej właśnie miejscowości . Tam 
bliskie jej osoby mogły zauważyć, 
że nade wszystko umiłowała Boga, 
spędzając noce na modlitwie, 
świadcząc dobro bliźnim.  
  
Pozdrawiamy serdecznie ze Starego 
Sącza, miasta umiłowanego przez 
Świętą Kingę, w którym przeżyła 
ostatni etap swojej ziemskiej 
pielgrzymki, gdzie spoczywają  
Jej Relikwie w ufundowanym przez 
Nią klasztorze sióstr klarysek.  

Jej świętości zawdzięczamy wizytę 
Papieża Jana Pawła II - obecnie 
świętego - 16 czerwca 1999 roku 
na starosądeckich błoniach. Pan Bóg 
wyznaczył na kanonizację najlepszy 
czas i najlepsze miejsce. 
 
Święta Kinga jest Patronką Starego 
Sącza. Czujemy Jej nieustanną 
opiekę nad klasztorem, miastem  
i całą Sądecczyzną. Z pewnością  
też swoją miłością i opieką otacza 
Korczyn. Życzymy, aby przez Jej 
wstawiennictwo spływały strumienie 
łask od Boga, Dawcy wszelkiego 
dobra na wszystkich Czcicieli naszej 
Świętej Matki. 
 
s. M. Edyta Bis 
Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek  
z całą Wspólnotą. 
 
Stary Sącz 03.10.2019, w 
Dwudziestolecie Kanonizacji 
Świętej Kingi.  
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przyjście Pana. To właśnie Ona przyczyniła się do zapoczątkowania dobrze nam znanego zwyczaju sprawowania  
w okresie Adwentu Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny zwanej "Roratami", który wprowadziła na 
królewskim dworze w Krakowie i w Nowym Korczynie. Niech wstawiennictwo naszej Świętej Patronki pomoże nam 
dobrze przeżyć czas Adwentu. 
 
"Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum". (Iz 45, 8) (Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki sprawiedliwego). 

SPRAWOZDANIE Z POPRZEDNIEGO CZUWANIA 
 
 W jesienny wieczór 5 listopada 2019 r. po raz czterdziesty trzeci do nowokorczyńskiego sanktuarium przybyli 
wierni czciciele Świętej Kingi. Po powitaniu przybyłych przez Kustosza i oddaniu czci relikwiom Świętej Patronki 
miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Do Nowego Korczyna przybył Ks. Infułat Adam Kokoszka oraz Ks. Mateusz 
Florek. Kapłani zaprezentowali dzieło pt. "Sól, co nigdy nie wietrzeje”. Cnoty Świętej Kingi. Autorem książki, która 
powstała na podstawie pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Ks. Infułata Adama Kokoszki, jest Ks. Mateusz 
Florek. Publikacja ukazuje miejsce i rolę cnót teologicznych i moralnych na przykładzie Świętej Kingi, dla której – jak 
zaznaczył autor – były one codziennością. Monografia spotkała się z wielkim zainteresowaniem zarówno wśród 
parafian jak i przybyłych gości.  
 Zgodnie ze zwyczajem zebrani wysłuchali fragmentu życiorysu Świętej Kingi, następnie poświęcona została sól 
i woda, którą wierni zabierają do domu. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu panie ze Stowarzyszenia 
Korczynian nad Nidą odmówiły wspólnie zanoszone modlitwy i poprowadziły modlitwę różańcową. Przed każdą 
tajemnicą Ks. Paweł Majewski odczytał dziękczynienia i prośby, z którymi tego dnia przybyli czciciele Świętej Kingi. 
Uwieńczeniem spotkania modlitewnego była uroczysta Msza św. sprawowana przez licznie przybyłych kapłanów  
z parafianami, zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej.   
 Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat Adam Kokoszka. Homilię wygłosił Ks. Mateusz Florek. Mszę św. 
koncelebrowali: Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Ks. prof. Ryszard Banach, Ks. kan. Marek Małczęć - dziekan 
nowokorczyński, Ks. Mateusz Florek (wik. parafii Ciężkowice), Ks. Sławomir Grabiec (prob. parafii Świniary),  
Ks. Adam Dziadek (prob. parafii Rogów), Ks. Marian Kujda (prob. par Borusowa), Ks. Władysław Szyrszeń (z parafii 
Borusowa), Ks. Mateusz Migacz (wik. parafii Otfinów), i Ks. Paweł Majewski. Słowo przed Apelem Jasnogórskim 
skierował do wiernych Ks. prof. Ryszard Banach.  
 Przed błogosławieństwem Ks. Infułat Adam Kokoszka odczytał pismo z pozdrowieniami od Sióstr Klarysek  
ze Starego Sącza, które zapewniają o swojej duchowej łączności z wiernymi uczestniczącymi w czuwaniu 
modlitewnym, w Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie i przekazał je na ręce Kustosza nowokorczyńskiego 
sanktuarium, Ks. Pawła Majewskiego. O przygotowanie Liturgii Słowa zadbali członkowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej. Ks. Proboszcz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne czuwanie 03.12.2019 r.  
 
Maria Błach, ks. Paweł Majewski. 
 
Święta Kingo módl się za nami. 

PIEŚŃ 
 
1) Jak jutrzenka nad Nowym Korczynem            
Twoje imię przynosi sercom blask.                       
Święta Kingo, niech światło mądrości                 
i wierności owocuje w nas.                                     
 
Ref: Dziś prosimy Cię, wspieraj nas i chroń,            
aby każdy dzień był radością Twą.                            
Wśród życiowych dróg przewodniczką bądź.         
Święta Kingo, prowadź nas przed Boży tron.          
 
2) Chcemy światu nieść miłość i pokój               
tak, jak tego nauczył nas Pan,                                
i w cierpieniu, i w krzyżu dostrzegać                    
godność dziecka Bożego daną nam.     
 

Kolejne czuwania: 7 stycznia, 4 lutego, 3 marca 2020 r. 


