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ROZWAŻANIE 

 Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia 

przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami". (Łk 6, 12-13).  

 Jezus trwa na modlitwie do Boga przez całą noc. W naszym codziennym życiu my również przeżywamy 

różnego rodzaju ciemności, symbol duchowej nocy. Mogą to być różne cierpienia, trudności, czy smutek grzechu, 

którego doświadczyliśmy. Pan ukazuje nam w tych słowach modlitwę do Boga jako lekarstwo na nasze cierpienia. 

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. 

 

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. 

 

Święta Kingo, księżno ewangelicznie 

uboga, módl się za nami. ... 

Żywot Świętej Kingi 

      " ... Natomiast w Wielki 

Czwartek błogosławiona Kinga 

czterdziestu ubogich karmiła, 

kąpała, ubierała. Szczególnie 

wybierała jednego z nich, biedne 

dziecko, któremu na wzór Marii 

Magdaleny skrapiała łzami stopy, 

wycierała włosami swej głowy, 

namaszczała balsamem, a po 

ucałowaniu jego stóp i udzieleniu 

hojnej jałmużny, tuliła na swym 

łonie.           

              Również, ile razy  

z pobożności nawiedzała klasztor 

świętej Salomei zakonu świętej 

Klary, ubierała się w bogatą szatę, 

którą ze względu na miłość Jezusa 

Chrystusa ofiarowała siostrom. 

Zdarzyło się, że skierowała  

do klasztoru jedną panią, która  

żyła dość swobodnie.  

      A kiedy Salomea zauważyła,  

że wprowadza wilka między owce, 

błogosławiona Kinga proroczo 

zapowiedziała jej: Wiedzcie, że ona 

w krótkim czasie będzie w życiu  

i obyczajach doskonalszą od wielu 

innych. Potwierdził to przyszły  

bieg rzeczy.  

          Miała też pobożny zwyczaj, 

że gdy podróżowała przez ziemię 

swego królestwa, okazywała tak 

wielką pobożność, że gdzie ujrzała 

kościół, pytała ku czci jakiego 

świętego on jest i pobożnie posyłała 

ofiarę.  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A jeśli kościół był wzniesiony na 

cześć chwalebnej Dziewicy,  

to zsiadała z wozu i boso, poprzez 

ciernie i osty, poprzez twarde i ostre 

kamienie i głogi, szybko wchodziła 

na wzgórza i pagórki, i tam trwając 

na modlitwie łzami zraszała ziemię 

tak bardzo, że nawet rozpuszczał się 

śnieg i po roztopieniu lodu 

pokazywała się zielona trawa. 

         Po skończeniu swych 

pobożnych modlitw wracała przez 

ciernie i osty i swoje delikatne nogi 

tak bardzo raniła igłami cierni  

i kamieni, że gdy służące i panie  

z wielkim współczuciem i smutkiem 

je usuwały, ona mimo wszystko 

pozostawała radosna i pogodna". 

              

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 233-234. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

 

 Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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 Jezus nie szczędził czasu ani wysiłku, aby znalazło się w tak napiętym planie dnia, wśród tylu różnych spotkań  

z ludźmi miejsce dla Boga. Długie godziny wśród nocy, kiedy wszyscy odpoczywają, przeznaczone na modlitwę 

owocowały w dalszym działaniu Pana Jezusa. To właśnie po całej nocy spędzonej na górze modlitwy Jezus wybrał  

i powołał dwunastu apostołów. W najbliższą niedzielę będziemy uczestniczyć w beatyfikacji Czcigodnych Sług 

Bożych Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, których całe życie było przepełnione 

modlitwą. Owocem tej modlitwy i głębokiej wiary jest Ich szlachetność, dobroć i życzliwość dla każdego człowieka. 

 W każdych okolicznościach potrafili zaufać Bogu mimo różnych przeszkód i trudności, służąc Bogu i ludziom. 

Taka jest również postawa naszej Patronki, Świętej Kingi. Im więcej poznajemy Jej biografię, tym bardziej 

odkrywamy jak piękną i fascynującą drogą życia jest naśladowanie Chrystusa mimo trudności. 
 

ks. Paweł Majewski 

 

Święta Kinga Patronką Miasta Nowy Korczyn. 

  

 W dniu 24 lipca 2021 r. odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym 

Korczynie przeżywana pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dzień 24 lipca jest przeżywany w parafii 

Świętej Trójcy w Nowym Korczynie jako uroczystość odpustowa ku czci Świętej Kingi. Modlitwa przy źródełku 

Świętej Kingi rozpoczęła się o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy przeszli w procesji do kościoła pw. Świętego 

Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. W kościele była 

możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Nowym Korczynie, uczestnicząca w procesji w strojach nawiązujących do czasów Świętej Kingi odczytała 

historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn”. 

O godzinie 12.00 Ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji Kieleckiej przewodniczył Eucharystii. Ks. Kanclerz 

Kurii Kieleckiej Adam Perz odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający Świętą Kingę Patronką Miasta 

Nowy Korczyn. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę Świętą sprawowali kapłani z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, 

Krakowskiej. Przybyły do Sanktuarium grupy pielgrzymów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 

państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga oraz „Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej” 

i Stowarzyszenie KGW „Korczynianie nad Nidą”. Oprawę muzyczną Eucharystii wykonała Grupa Artystyczna 

„Golica” z Masłowa pod dyrekcją Pani Magdaleny Wilczyńskiej. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele 

Straży Pożarnej, mieszkańcy Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymi z różnych zakątków Diecezji 

Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej i z różnych stron Polski. W dniu 24 lipca 2021 r. była również możliwość 

zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, 

Kapłanom, uczestnikom uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia Pielgrzymki  

do Sanktuarium Świętej Kingi i uroczystości odpustu na Jej cześć. Niech nasza Patronka otoczy nas swoją miłością, 

opieką, wyprasza dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele, w kapłaństwie, życiu zakonnym, szczególnie 

do Sióstr Klarysek w Starym Sączu i wspiera w codziennym życiu nasze małżeństwa i rodziny. 

 

Z wyrazami szacunku i modlitwą  

ks. Paweł Majewski  

kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi  

w Nowym Korczynie. 
 

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: 5 października, 2 listopada 2021 r. 


