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ROZWAŻANIE 

 "I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 

sobie przez wierność, a poznasz Pana". (Oz. 2, 21-22).  

 Te słowa Księgi proroka Ozeasza Kościół odczytuje w dniu, w którym czcimy Świętą Kingę. W życiu naszej 

Patronki dostrzegamy wiele sytuacji, w których serce Świętej Kingi jest wrażliwe i otwarte dla Pana Boga i dla 

SZCZYPTA SOLI 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  

  

... Święta Kingo,  strażniczko dobra 

narodu, módl się za nami. 

 

Święta Kingo, piastunko polskiej mowy, 

módl się za nami. 

 

Święta Kingo, zasłużona dla polskiej 

kultury módl się za nami. 

 

Święta Kingo,   patronko kopalni soli, 

módl się za nami. 

 

Święta Kingo,   przemożna patronko 

nasza, módl się za nami. 

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, 

elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, 

wysłuchaj nas.  

 

 Abyśmy prawdziwie chrześcijańskim 

życiem nieustannie uwielbiali dobroć 

miłosiernego Boga, uproś nam  

święta Kingo. 

 

Abyśmy w codziennych 

doświadczeniach zaufali Bożej 

Opatrzności, uproś nam  

święta Kingo.  

 

Abyśmy naszą modlitwą i troską 

otaczali zawsze sprawy Kościoła, 

Ojczyzny i Narodu, uproś nam  

święta Kingo. 

 

Abyśmy umieli otwierać nasze serca  

na potrzeby bliźnich, uproś nam  

święta Kingo ... 

Żywot Świętej Kingi 

      " ...W tym stanie rzeczy zawsze 

w sypialni ustawiała dwie panie, 

które, jak tylko książę zaśnie, miały 

ją budzić do modlitwy. Pewnego 

razu, gdy nieopatrznie dotknęła ciała 

księcia koronką koszuli, chcąc 

wytrzeć plamę, zbudziła go.  

Który ze złością oburzył się na nią. 

Zmartwiona tym faktem zaraz rano 

powiedziała to paniom, które 

mówiły między sobą: O jakaż to jest 

żona, która nie chce widzieć ani nogi 

ani najmniejszej cząstki gołego ciała 

księcia. To wszystko wskazuje na 

pełne zachowanie czystości.  

         A gdy tę samą sprawę rano 

książę opowiedział swym rycerzom, 

powstało zmartwienie o przyszłe 

potomstwo, którego jak sądzili 

zabraknie.   

          Czasami z największą czcią i 

pobożnością wysłuchiwała nawet 

trzydzieści Mszy. Nigdy też, nawet 

w drodze oddając chwałę, nie, 

opuszczała nieszporów o narodzeniu 

Chrystusa. Zawsze milczenie nocne 

tak zachowywała, że nawet do 

księcia nie mówiła. 

                 W tych postach pilnie  

i niezmordowanie trwała na 

modlitwie, zwłaszcza w piątek,  

a po ukończeniu modlitw odprawiała 

dyscyplinę, używając bicza z kulką 

żelazną. To samo czyniła w sobotę. 

Natomiast pewnego razu, gdy książę 

miał mieć rozprawę z Tatarami i 

schizmatykami, ona, gdy zatroskana 

o zdrowie i powodzenie księcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 modliła się, usłyszała głos mówiący 

do niej:  

        My, na skutek twojej prośby 

zostaliśmy posłani na twoją posługę.  

 Oni to kierowali wojsko księcia 

przeciw jego wrogom, a ukazawszy 

się rzeczonemu wojsku w białych 

szatach, sprawili bardzo wielką 

klęskę wrogów. Nosili imiona 

Gerwazy i Protazy.  

       Natomiast z wojska księcia nikt 

nie został wzięty do niewoli ani nikt 

śmiercią nie poległ.  W dzień 

Objawienia Pańskiego ofiarowała 

Chrystusowi trzy grzywny w złocie.     

    W Niedzielę Palmową, w kościele 

gdzie słuchała Bożego oficjum, ze 

względu na cześć Ukrzyżowanego, 

wychodząc z kościoła, dawała na 

ofiarę szatę, w której wówczas była".  

 

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 232-233. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

 

 Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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drugiego człowieka. Święta Kinga w każdym rozpoznaje Chrystusa i okazuje na co dzień chrześcijańskie miłosierdzie.  

 Ze względu na świętość i szlachetną postawę możemy powiedzieć, że w głębi serca Świętej Kingi dokonały się 

zaślubiny z Bogiem, które zaowocowały cnotą czystości, wierności małżeńskiej i w końcu całkowitym oddaniem 

siebie Bogu poprzez wstąpienie po śmierci męża Bolesława Wstydliwego do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym 

Sączu. Wierność Bogu do ostatniej chwili życia i miłość, jaką okazywała każdemu człowiekowi spotkanemu na Jej 

drodze sprawiają, że spoglądamy dziś na Świętą Kingę z wielkim szacunkiem, miłością i głębokim pragnieniem 

naśladowania Jej cnót. Także i my chcemy nieustannie w swym życiu doświadczać Bożego miłosierdzia, Bożej miłości  

i wierności Pana Boga. 

 Święta Kingo, Patronko Miasta Nowego Korczyna i mądra Matko naszej Ojczyzny spraw, aby w naszych 

sercach zawsze płonął ogień miłości do Boga i do bliźniego, abyśmy jak Ty byli miłosierni i gotowi na spotkanie  

z naszym Oblubieńcem Chrystusem, który od chwili przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego mówi do nas w głębi serca:  

"Poślubię cię sobie na wieki..." (Oz 2,21). 

 

ks. Paweł Majewski 

 

60 Czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie  

– 1 czerwca 2021 r. 

  

 Czerwcowe czuwanie ku czci św. Kingi zbiegło się z wielkim wydarzeniem, jakim jest dla parafian Nowego 

Korczyna peregrynacja obrazu św. Józefa. Od soboty 29 maja w Kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej wierni 

uczestniczą w Mszach świętych i czuwaniach modlitewnych, oddając cześć Opiekunowi Świętej Rodziny. 

1czerwca 2021, o godz. 17.00 członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej poprowadzili spotkanie 

modlitewne przed cudownym obrazem św. Józefa. Uczestnicy spotkania odmówili litanię do św. Józefa, wierni mogli 

wsłuchać się w treść pięknych rozważań. Kolejna część czuwania odbyła się tradycyjnie w sanktuarium św. Kingi. Ks. 

Paweł Majewski, kustosz nowokorczyńskiego sanktuarium poświęcił sól i wodę oraz odczytał litanię do św. Kingi. 

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i modlitwę różańcową poprowadziły uczennice Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Nowym Korczynie. Do rozważań dołączone zostały prośby i podziękowania, z którymi przybyli 

czciciele św. Kingi. Sercem każdego spotkania jest uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyli licznie przybyli tego 

wieczoru kapłani diecezji tarnowskiej i diecezji kieleckiej. Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Moskal z parafii Solec 

Zdrój. Eucharystię koncelebrowali: ks. profesor Ryszard Banach, ks. prałat Władysław Szyrszeń, ks. Marian Kujda – 

proboszcz z Borusowej, który przybył na czuwanie wraz z parafianami, ks. Stanisław Krawczyk, ks. Tadeusz Skura, 

ks. Mateusz Migacz, ks. Marek Małczęć i ks. Paweł Majewski. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawował ks. 

Stanisław Kondrak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, który zaprosił uczestników czuwania 

do Szczaworyża na czuwanie 9 czerwca o 18.30. W homilii ks. profesor Ryszard Banach przybliżył postać św. 

Faustyny oraz jej liczne podobieństwa do św. Kingi, z których warto podkreślić wrażliwość na drugiego człowieka, 

miłosierdzie wobec bliźnich i otwarcie serca na Słowo Boże. Wprowadzenie do modlitwy Apelu Jasnogórskiego 

skierował do wiernych ks. Paweł Majewski. Podziękował za przybycie wszystkim czcicielom św. Kingi oraz zaprosił 

na Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Kingi, która odbędzie się 24 lipca 2021 r. 

 

Maria Błach, ks. Paweł Majewski 
 

PIEŚŃ 
 

Patronka Miasta 

(Ps. 45, 11-12. 14-15. 16-17) 

 

Ref: Święta Kingo, Ty jesteś Patronką  

I nadzieją Nowego Korczyna.  

Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość  

umacnia nas w życia godzinach.  

Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość  

umacnia nas w życia godzinach. 

 

1) Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,  

zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.  

Król pragnie twego piękna,  

On twoim Panem,  

oddaj Mu pokłon 

 

2) Córa królewska wchodzi pełna chwały, 

w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej  

Do Króla ją prowadzą,  

za nią przywodzą do ciebie,  

dziewice, jej druhny. 

 

3) Wiodą je z radością i w uniesieniu,  

wkraczają do królewskiego pałacu.  

Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców,  

ustanowisz ich książętami,  

na całej ziemi. 
 

 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

 

****************  

ks. Paweł Majewski 

  

Kolejne czuwania: 7 września, 5 października 2021 r. 


