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ROZWAŻANIE 
"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". (J 1,14). Jest to jeden z najsłynniejszych wersetów Pisma 
Świętego. Pochodzi z okazałego hymnu rozpoczynającego czwartą Ewangelię. Werset ten można także przetłumaczyć 
następująco: "Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pośród nas." Treść tego wersetu można streścić w pojęciu 
"wcielenia", użytym po raz pierwszy w II wieku przez św. Ireneusza, ojca Kościoła i biskupa Lyonu, w jego dziele 
"Przeciw herezjom". W greckim oryginale tekstu Jana jest czasownik "stawać się", określający zmienność i proces 
przemienności w czasie, a nie da się tego pogodzić ze Słowem, które jest wieczne, ponieważ przebywa "u Boga",  
a nawet samo jest Bogiem (J 1,1), istniejącym już "na początku", czyli przed którymkolwiek ze stworzeń. 
  Owo "stawanie się" zostaje uściślone greckim słowem "ciało", a to praktycznie odpowiada "człowiekowi".  
W ten sposób urzeczywistnia się nie tyle zwykłe podobieństwo lub pozorność, ile radykalne utożsamienie się Boga  
z naszą kruchą, przemijającą, śmiertelną kondycją. Właśnie to stanie się "skandalem" chrześcijaństwa, odrzucanego 
przez świat grecki jako głupota, ale również umniejszanego oraz marginalizowanego przez pierwszą chrześcijańską 
"herezję", tak zwaną gnozę, podkreślającą duchowy i ponadludzki charakter Słowa, negując przy tym Jego biologiczną 
"cielesność". 
 W dalszej części zdania natrafiamy na czasownik "rozbił swój namiot". W Starym Testamencie bowiem była 
mowa o "namiocie spotkania" między Bogiem i Izraelem, przybytku, którym było zarówno przenośne sanktuarium  
na pustyni, jak i później stała świątynia w Jerozolimie.  

 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

Modlitwa 
 
Litania do Świętej Kingi 
 
...Święta Kingo, księżno ewangelicznie 
uboga, módl się za nami. 
Święta Kingo, troskliwa Matko 
powierzonego ci ludu,  
módl się za nami. 
Święta Kingo, zatroskana o zbawienie 
każdego człowieka, módl się za nami. 
Święta Kingo, opiekunko kapłanów, 
módl się za nami. 
Święta Kingo, pełna szacunku dla sług, 
Kościoła, módl się za nami. 
Święta Kingo, roztropna przewodniczko 
do nieba, módl się za nami. 
Święta Kingo, hojna fundatorko 
kościołów i klasztorów, módl się za 
nami. 
Święta Kingo, Pani, której nieobca była 
nędza, módl się za nami. 
Święta Kingo, wspomagająca nas w 
trudzie nowej ewangelizacji, módl się 
za nami. ... 
 

Żywot Świętej Kingi 
Czytamy w kronikach Węgier,  
że Andrzej, wziąwszy za żonę 
przyrodnią siostrę błogosławionej 
Jadwigi, zrodził z niej dwóch synów 
Belę i Kolomana, i jedną córkę, 
mianowicie świętą Elżbietę.  
 
Po śmierci króla Władysława,  
29 maja 1205, został ukoronowany 
na króla Andrzej, w święto 
Pięćdziesiątnicy, i rządził przez lat 
30, 3 miesiące i 25 dni.  Umarł roku 
Pańskiego 1235, 26 września.  
 
Po nim wstąpił na tron jego syn, 
książę Bela, którego towarzyszką 
życia była Maria, córka cesarza 
Greków. Sam zaś cesarz pochodził  
z rodu cezara Nerona; natomiast 
cesarzowa wywodziła swoją 
genealogię od świętej Katarzyny, 
dziewicy i znamienitej męczennicy, 
jak podają wspomniane kroniki.  
  
 Król Bela, po śmierci swego ojca, 
króla Andrzeja, przyjął koronę 
Królestwa i berło królewskie, 

z wielką okazałością, w Alba Regali, 
w kościele katedralnym, podczas 
gdy Koloman, jego rodzony brat, 
przy jego boku zaszczytnie trzymał 
królewski miecz; zaś Daniel, książę 
Rusinów, z największym 
szacunkiem prowadził przed nim 
jego konia.  
 
Po zakończeniu wszystkich 
uroczystości swej koronacji, 
roztropnie ułożył wszystkie sprawy 
swego królestwa. 
 
Wreszcie, ze swej małżonki Marii 
otrzymał dwóch synów, Belę i 
Stefana, oraz sześć córek: Annę, 
Małgorzatę, Kingę, Konstancję, 
Jolentę i Elżbietę. 
 
(„Żywot i Cudy św. Kingi  Księżnej 
Krakowskiej” 
- tłumaczył Cecylian Niezgoda 
OFMCConv.).  
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To sanktuarium określano po hebrajsku - "dom, mieszkanie" Boże na ziemi. Rdzeń tego słowa jest bardzo podobny  
do czasownika "rozbić swój namiot". Istnieje mimo to radykalna różnica między tymi dwoma "namiotami-
obecnościami". W Chrystusie nie mamy już do czynienia z materialnym miejscem kultu, tylko z "ciałem", bo jest ono 
nową świątynią, jak powie sam Jezus kilka linijek dalej w czwartej Ewangelii (J 2,13-22). Możemy także tu znaleźć 
słowo "rozbił namiot", które dla Żydów oznaczało "Bożą Obecność", mieszkającą w przybytku na Syjonie.  
 Obecny rok 2020 przeżywamy pod hasłem: "Wielka Tajemnica Wiary". Naśladując naszą Patronkę - Świętą 
Kingę pragniemy zwrócić uwagę na tajemnicę obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii i według niej kształtować 
nasze codzienne życie, tak jak czyniła to Święta Kinga. 
 

SPRAWOZDANIE Z POPRZEDNIEGO CZUWANIA 
 
 Już po raz 44 zwyczajowo, czciciele św. Kingi przybyli do sanktuarium św. Patronki, do Nowego Korczyna, aby 
wspólnie uczcić Jej relikwie. Tym razem mroźnym wieczorem, 3 grudnia 2019 r. wszystkich przybyłych pielgrzymów 
i parafian powitał kustosz sanktuarium ks. Paweł Majewski. W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym z okazji 
obchodów 101 Rocznicy Wyzwolenia Narodowego głośno wybrzmiały słowa zapadające w pamięci Polaków: Bóg, 
Honor, Ojczyzna, Święty Krzyż i Orzeł Biały. A stało się to wszystko z pięknym śpiewem i recytacją młodych 
artystów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie: Natalii Nowak, Emilii Kornaś, Antoniny 
Stefańskiej, Emilii Jasiak, Zuzanny Kaczmarczyk, Weroniki Kaczmarczyk, Bartłomieja Piotrowskiego, Dawida 
Juszczyka pod kierunkiem pani polonistki Barbary Bonar. Obsługę techniczną zapewnił pan katecheta Krzysztof 
Błach. Po tych wzruszających chwilach pani Teresa Krupska odczytała fragment z życiorysu św. Kingi, dotyczący 
cudów, które towarzyszyły życiu Świętej. Te interesujące, comiesięczne urywki przygotowuje pani Halina Wilk. Po 
rozdaniu soli wiernym, Panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą: Marta Misterka, Justyna Jaroszek, 
Patrycja Misterka, Anna Naporowska i Jolanta Motyl, prowadziły modlitwę do świętej Kingi. Duża część wiernych 
przystąpiła do spowiedzi, co świadczy o tym, że sakramenty spowiedzi i komunii św. stały się nieodłącznym 
elementem dobrego przeżywania obecności św. Kingi w korczyńskim sanktuarium. Kulminacyjną godziną czuwania 
była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. prałat Władysław Szyrszeń, przybyły z Parafii Borusowa. 
Eucharystię koncelebrowali kapłani: ks. Andrzej Kwaśniewski z parafii Chęciny, ks. Marek Wesołowski proboszcz z 
parafii Strożyska, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii Borusowa, ks. Mateusz Migacz – wikariusz z parafii Otwinów, 
ks. Paweł Majewski – gospodarz modlitewnego spotkania. Oprawę liturgiczną poprowadzili członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. W swoim kazaniu nawiązał do 
ważnego czasu adwentu, do czasu oczekiwania na przyjście na świat Jezusa Chrystusa i czterotygodniowego okresu 
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z adwentowymi przesłaniami i Słowem Bożym, przygotowania 
adwentowe powinny nas uczyć o sądzie ostatecznym. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski nawiązał do średniowiecznych 
rorat, które powstały na Wawelu za czasów św. Kingi. Jest to liturgia sprawowana po dzień dzisiejszy i jedyna na 
całym świecie, podobnie jak opłatek, którym dzielimy się w czasie Świąt Bożego Narodzenia.  
 
Ligia Płonka. 

PIEŚŃ 
 
1) Tyle wieków upłynęło od tamtej chwili                     
kiedy przyszła na świat Święta Kinga.                             
w swoim życiu była wierna przykazaniu miłości       
i wskazała nam drogę do nieba.                                        
Ref: Święta Kingo, dziękujemy, że jesteś,         
że nas otaczasz swoją miłością.                            
Święta Kingo, niech Twoja modlitwa                
napełni serca radością.                                        
2) Święta Kingo, dziś prosimy, abyś nasze rodziny  
wspomagała w trudnościach i wspierała.           
Niechaj Twoja wytrwałość, którą w życiu wybrałaś           
będzie dla nas drogowskazem w zmaganiach.                     
3) Święta Kingo, przyjmij także modlitwę za młodzież,           
by wzrastała w wierze i mądrości,                                                
Niechaj w Tobie odnajduje pokój serca i miłość,        
taką, która nigdy nie ustaje.        
 

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


