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PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Żywot Świętej Kingi

Modlitwa
Litania do Świętej Kingi
... Święta Kingo, dziewico anielskiej
czystości, módl się za nami.
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, o kult św. Stanisława
Biskupa dbająca, 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. ...

" Owa kobieta, przyszedłszy na
nokturn, już potem nigdy się nie
pokazała, a gdy pytano służebnicę
Bożą, gdzie ta kobieta poszła,
odpowiedziała z zapewnieniem
prawdy, że nie odniosła żadnej
szkody na ciele, ale z woli Boga
została tam umieszczona, gdzie
służąc Bogu nigdy już nie będzie
grzeszyć.
Również zdarzyło się z Klarą
Charonis, której mąż, jakby
pozbawiony rozumu, wcale nie dbał
o swą małżonkę. Natomiast
ta kobieta oddana rozkoszy,
deprawując swe łoże, uprawiała
nierząd. Gdy szczęsna służebnica
Boża o tym się dowiedziała,
przyłączyła ją do swego dworu.
Kobieta ta, ukształtowana i wsparta
nauką i modlitwą służebnicy Bożej,
postępowała z dobrego w lepsze,
przyjęła święty zakon i służąc Bogu,
stała się bardzo pobożna.
Również pewna kobieta,
imieniem Elżbieta, rozwiązła i
lekkomyślna, przyszła do służebnicy
Bożej będącej już w klasztorze.
Służebnica Boża pouczywszy ją,
odwróciła ze złej drogi do stanu
doskonałości, a gdy umocniła się w
dobrym postanowieniu, przyjęła ją
do zakonu.

i całego chrześcijaństwa,
Kobieta ta, stając się coraz
lepsza, prowadziła życie święte
i osiągnęła wysoki stopień dobrego
życia.
Wreszcie, ta błogosławiona
służebnica Boża z jak największą
miłością opiekowała się sierotami.
Kiedy usłyszała, że uboga kobieta
ma dziecko, posyłała wsparcie dla
matki, a dziecku pieluszki do
kołyski. Ponadto pobożna pani
ludziom ubogim urządzała pogrzeby,
razem z ofiarą; z wielkim
współczuciem dawała świece i inne
przybory pogrzebowe".
(Źródło: „Żywot i Cudy
św. Kingi Księżnej Krakowskiej”
str. 240-241. tłumaczył Cecylian
Niezgoda OFMCConv.).
Kościół Świętego Stanisława B.
M. Diecezjalne Sanktuarium Świętej
Kingi w Nowym Korczynie.
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan

ROZWAŻANIE
" Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto
syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". (J 19, 26-27).
Święta Kinga posiadała w swym sercu całe duchowe bogactwo, które jest zawarte w przeżywanej dziś
Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która łączy się ze Świętem Konstytucji 3 Maja.
W doskonały sposób czciła Najświętszą Maryję Pannę, jednocześnie ukazując swoim życiem czym jest miłość do
Ojczyzny czyli patriotyzm. Święta Kinga, podobnie jak umiłowany uczeń Chrystusa, św. Jan Ewangelista, potrafiła
Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi 28-136 Nowy Korczyn ul. Franciszkańska 5,
e-mail: kontakt@sanktuariumkingi.pl tel. 41 377 10 30 Redaktor ks. Paweł Majewski

1

SZCZYPTA SOLI - NR 28 (3 MAJA 2022) ROK 4 (2022)

SZCZYPTA SOLI

z całego serca "wziąć Maryję do siebie". Zaprosić Ją do swojego osobistego życia i do swojej troski o wszystkich
potrzebujących opieki, miłości, pomocy i serca. W słowach Litanii, którymi zwracamy się do Świętej Kingi nazywamy
Ją: "Troskliwą Matką powierzonego Jej ludu" oraz "Mądrą Matką naszej Ojczyzny".
Dzisiejsza Uroczystość wyraża wiarę naszego narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali
i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r., lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia Królestwa opiece Matki Bożej, a także
do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Łączy wątki religijne i patriotyczne. Nie da się zrozumieć losów Rzeczypospolitej
bez pieśni „Bogurodzica”, bez pobożnych władczyń: św. Kingi czy św. Jadwigi, która nawiedzając Klasztor Sióstr
Klarysek - w Starym Sączu i modląc się przy grobie św. Kingi budowała swoją świętość i swój autorytet. Długo można
wymieniać cały szereg wydarzeń historycznych i związanych z nimi postaci świętych, którzy w trudnych chwilach
historii naszej Ojczyzny doświadczyli obecności i opieki Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Królowej.
Święta Kingo, prowadź nas drogą miłości do Jezusa, Maryi, naszej Matki i Królowej oraz do naszej Ojczyzny, Polski.
ks. Paweł Majewski

Sprawozdanie z 68 Czuwania ku czci św. Kingi
w Nowym Korczynie.
W pierwszy wtorek kwietnia – 05.04.2022 r., w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi w Nowym
Korczynie odbyło się czuwanie ku czci naszej Patronki. W prowadzenie czuwania były zaangażowane osoby z Ruchu
Światło-Życie, którym bliski jest temat obrony życia. Poprzez konferencję o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
która zawierała świadectwa wielu osób, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę różańcową mogliśmy
przemyśleć to, co w naszym życiu jest najważniejsze. Zwłaszcza w obecnym czasie, gdy trwa wojna w Ukrainie, gdzie
ludzkie życie jest świadomie niszczone w brutalny sposób.
W oczach Boga każde ludzkie życie ma wartość nieskończoną. Każdy człowiek został odkupiony drogocenną
krwią Chrystusa. Także Dzieci, które jeszcze się nie narodziły mają prawo do życia. Konieczna jest modlitwa w
intencji tych Dzieci i ich Rodziców. Osoby należące do Ruchu Światło-Życie zaprosiły wszystkich uczestników
modlitwy do udziału w dziele Duchowej Adopcji Dziecka poczętego oraz do Krucjaty modlitwy w intencji Dzieci
nienarodzonych i ich rodzin, aby coraz więcej osób stawało w obronie zagrożonych aborcją nienarodzonych Dzieci. W
czasie spotkania były dostępne teksty modlitw, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą.
Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
O godzinie 18.00 odśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”, po której odbyło się błogosławieństwo wody i soli,
„Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa w intencji Dzieci nienarodzonych oraz o pokój w Ukrainie.
O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Tomasz Moskal
z parafii Solec Zdrój. Ks. Tomasz wygłosił także homilię, zachęcając nas do naśladowania Świętej Kingi w naszym
codziennym życiu. Mszę św. koncelebrował także ks. dziekan Marek Małczęć, który wprowadził nas w modlitwę
Apelu Jasnogórskiego. Liturgię słowa przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
Prosiliśmy także o pokój w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie, śpiewając „Suplikacje”. Naszą modlitwę
zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem relikwiami św. Kingi. Uczestnicy mogli również zabrać
kolejny numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne
czuwanie, które odbędzie się 3 maja 2022 r. o godzinie 17.00.
ks. Paweł Majewski - kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

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) Chryste 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: 7 czerwca, 23 lipca, 6 września 2022 r.
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