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ROZWAŻANIE 

 "... Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". (Mt 11.28)". Czy 

potrafię odpowiedzieć Chrystusowi na to zaproszenie, którego treść znalazła miejsce w wersecie przed Ewangelią w 

pierwszy wtorek miesiąca listopada 2020 roku?  

 

 Święty Paweł w Liście do Filipian (Flp 2, 5-11) mówi o "kenozie" - czyli o uniżeniu Chrystusa, który będąc 

Synem Bożym stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, dając nam możliwość 

życia wiecznego. Tajemnica zbawienia została przez Niego przekazana Apostołom i ich następcom, którzy głoszą 

Słowo Boże, sprawują sakramenty święte i budują wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Kościół Katolicki jest 

rzeczywistością wspaniałą i fascynującą. Duchowe bogactwo, które przez wieki przekazuje nam Jezus Chrystus i Jego 

Kościół jest bezcenne. To życie wieczne, zbawienie i przebywanie już tu na ziemi w obecności osób, które Jezus 

każdego dnia stawia na naszej drodze, i w których On do nas przychodzi. Czy można sobie wyobrazić większą radość? 

 

  Święta Kinga wiele czasu poświęcała rozmowie z Bogiem. Była bardzo wrażliwa na obecność Chrystusa  

w słowie Bożym, w Eucharystii i w człowieku chorym, trędowatym, głodnym, spragnionym,  potrzebującym pomocy,  

ubogim.  

SZCZYPTA SOLI 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

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.... 

Żywot Świętej Kingi 

"... W tych i podobnych uczynkach 

doskonałości, szczęsna Kinga,  

w ciągu pięciu lat od urodzenia,  

w domu ojcowskim, coraz lepszą 

będąc, nieustannie robiła postępy.  

 

Przeto rzeczona pani Grzymisława 

niewymownie cieszyła się, poznając 

z oznak i skłonności narzeczonego  

i narzeczonej niesłychaną jedność 

woli i obyczajów. 

 

 Albowiem miłość Boga 

dokonywała w nich tego ze względu 

na czystość obojgu, którą aż do 

końca mieli coraz pełniej zachować.   

 

Tak więc, jak już powiedziano,  

w ziemi Polaków miała się 

pomnożyć radość radością, iż posag 

szczęsnej Kingi wynosił 40 tysięcy 

grzywien, jako że droga była ojcu  

i matce; z tej racji nie tylko drogą  

się stała narzeczonemu, ale także 

całemu ludowi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęsna Kinga, zdolne pięcioletnie 

dziecko, w posłuszeństwie swej 

teściowej postępując z cnoty w 

cnotę, słodkimi słowami nakłaniała 

poszczególne dziewczęta, żeby 

poświęcały osobliwe modlitwy Bogu 

i Matce swej Maryi; ... " 

 

(Źródło: „Żywot i Cudy św. Kingi  

Księżnej Krakowskiej” str. 226. 

tłumaczył Cecylian Niezgoda 

OFMCConv.).  

 

Kościół Świętego Stanisława B. M. 

Diecezjalne Sanktuarium Świętej  

Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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Postawa Świętej Kingi uczy nas przepełnionej miłością służby bliźniemu oraz modlitwy i kontemplacji. Naśladując 

naszą Patronkę stajemy się coraz bardziej wrażliwi na głos Boga w naszym sercu i na potrzeby bliźniego. 

 

ks. Paweł Majewski 

 

SPRAWOZDANIE Z 52 CZUWANIA KU CZCI 

ŚWIĘTEJ KINGI. 
 

 Zgodnie z harmonogramem czuwań ku czci św. Kingi w sanktuarium w Nowym Korczynie, pomimo pandemii, 

odbyło się kolejne, pięćdziesiąte drugie spotkanie modlitewne, związane z kultem św. Patronki.  

Uroczystość otworzył ksiądz kustosz Paweł Majewski – proboszcz Parafii w Nowym Korczynie, zwyczajowo pieśnią ,, 

Gaude Mater Polonia’’. Na początku ceremonii przybyło kilka osób, które czuwały przy relikwiach św. Kingi, ale w 

miarę upływu czasu zebrała się spora gromadka pielgrzymów, najwytrwalszych czcicieli św. Kingi. 

Ks. kanonik udostępnił zebranym, 10 październikowy numer Pisma Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w 

Nowym Korczynie ,, Szczypta soli ‘’. W nowej gazetce zamieścił Litanię do Świętej Kingi, fragment ,, Żywotu Świętej 

Kingi ‘’, Rozważanie z Ewangelii, Sprawozdanie z 51 czuwania ku czci Świętej Kingi, autorstwa Marii Błach oraz 

najnowszą pieśń własnej kompozycji ,, Modlitwa Pielgrzyma XIV – Kwiaty Świętej Kingi’’. 

I tak właśnie, w duchu zjednoczenia we wspólnej modlitwie, na początku rozbrzmiewały słowa tej pieśni, skierowane 

do Opiekunki Korczyńskiego Ludu, z zaznaczeniem, że: ,,Przez czterdzieści lat, Święta Kingo, mieszkałaś w Nowym 

Korczynie . Tak bardzo kochałaś kwiaty, które chwalą swojego Stwórcę’’. 

W podobnym tonie, w trosce o pamięć i hołd dla Korczyńskiej Pani, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Korczyńskiej, w rozważaniach nad Jej świętością, rozpoczęli czytanie szczegółowego życiorysu Księżnej. W słowie 

wstępnym przewodnicząca – Ligia Płonka zaznaczyła, że wcześniej pielgrzymi poznawali życiorys św. Kingi według 

Jana Długosza, cuda i legendy z Jej życia, ale w miarę zagłębiania się w Jej zasługi , warto poznać osoby z 

najbliższych rodzin na Węgrzech i w Polsce. Dlatego w czytaniach skupiono się na szczegółowym opisie ojca Beli IV 

króla Węgier, matki – Marii Laskaris – córki cesarza greckiego Teodora I, dziewięcioro rodzeństwa (Beli, Stefana, 

Małgorzaty, Anny, Konstancji, Katarzyny, Elżbiety, Małgorzaty oraz Jolenty) męża – Bolesława Wstydliwego, jego 

rodziców – ojca Leszka Białego , księcia Krakowsko – Sandomierskiego, matki Grzymisławy – księżniczki ruskiej, 

szwagierki, a jednocześnie stryjenki – bł. Salomei, na tle uwarunkowań historycznych czasów, przyjścia na świat 

władczyni. Rozważania przeplatane pieśniami z podręcznego śpiewniczka, kolejno czytały także członkinie TMZK: 

Bogumiła Zawada i Grażyna Kańska. W następnej godzinie czuwania, po poświeceniu soli, odbyła się Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Paweł Majewski. Rozpoczęto od litanii do Świętej Kingi, a 

następnie panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą poprowadziły modlitwy ku czci św. Patronki. 

Członkinie tegoż stowarzyszenia odmawiały różaniec, tajemnicę bolesną, który w tym czasie ma szczególne znaczenie, 

gdyż październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. W trakcie różańca wierni powierzali swoje prośby, troski, 

błagania i podziękowania swojej duchowej opiekunce – św. Kindze. Nie zabrakło modlitw o ulżenie cierpień chorym, 

dotkniętym chorobą covid – 19, na skutek zarażenia koronawirusem. Eucharystii przewodniczył ks. kustosz 

sanktuarium Matki Bożej Szczaworyskiej – Stanisław Kondrak. ...  

 (Cały tekst sprawozdania pt. "Jesienne czuwanie ku czci św. Kingi" znajdziemy na stronie: www.sanktuariumkingi.pl) 

 

 Ligia Płonka 

 

PIEŚŃ 
Modlitwa Pielgrzyma IX 

(Moje owce) 

 

Ref: Moje owce słuchają mego głosu.  

Moje owce idą za Mną.  

Ja im daję życie wieczne  

W domu Ojca, w moim królestwie.  

 

1.  Święta Kingo, Ty w ciszy trwasz przed Panem,  

zasłuchana w każde Jego słowo.  

Pomóż nam odkryć Jego obecność,  

Wsłuchać się w Jego ciche wołanie. 

 

2.  Święta Kingo, chcemy Ci dziękować  

za kościoły, miasta i klasztory, 

w których został ślad Twojego serca, 

wsłuchanego w cichy głos Pana. 

 

3.  Święta Kingo, w ciszy mego serca 

tak jak Ty pragnę przyjąć Boże słowo,  

Niech przemieni każdą chwilę mego życia, 

aby było pieśnią na cześć Pana.  

 

ks. Paweł Majewski

        

 

Kolejne czuwania:  1 grudnia 2020 r., 5 stycznia 2021 r. 


