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ROZWAŻANIE 

          « Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 

Boga oglądać będą.». (Mt 5, 7-8).  

Liturgia Słowa uroczystości ku czci Wszystkich Świętych prowadzi nas od apokaliptycznej wizji niebieskiej liturgii 

zebranych wokół Zasiadającego na tronie i Baranka, przez zachętę św. Jana do uświęcenia na podobieństwo Ojca, aż 

po przedstawienie zasad królestwa niebieskiego w Ewangelii św. Mateusza. Wypowiedziane w niej błogosławieństwa 

określają tożsamość wezwanych do udziału w szczęściu zbawionych. W Pierwszym Liście św. Jana są nazwani 

wprawdzie dziećmi Bożymi, ale to nie przesądza o charakterze zdobytej przez nich wieczności. Ci, którzy do niej 

weszli, przychodzą - jak zaświadcza jeden ze starców Apokalipsy - z wielkiego ucisku (Ap 7,14).  Fakt, że zebrali się 
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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. ...  

 
 

Żywot Świętej Kingi 

       " Czytamy, że ta błogosławiona 

od czasu używania swego rozumu z 

całych sil starała się, by podnosić 

kościelny kult za pomocą wszelkiej 

godnej ozdoby.  

      Albowiem wszystko, co poza 

wydatkami na wyżywienie i ubranie 

swych sióstr mogła mieć ze 

wszystkich dochodów swego 

dominium, wydawała na boską 

ozdobę, rzetelnie obdarzając 

kościoły katedralne, konwentualne i 

parafialne wspaniałymi ornatami 

różnego rodzaju, błyszczącymi 

wspaniałością, w różny sposób 

zdobionymi drogimi kamieniami, 

złotymi haftami i złotymi 

lampasami.  

        Gdzie mogła mnożyła złote 

kielichy, wysadzane drogimi 

kamieniami, pozłacane, srebrne. 

Starała się jak najpobożniej o mszały 

i inne kościelne księgi, palki i 

wszystkie inne przybory dla matki 

Kościoła.  

      Z podziwu godnym szacunkiem 

odnosiła się do osób kościelnych, 

pobożnie sprawujących kult boski, 

służąc im w potrzebach.  

Pani Salomea, małżonka króla 

Kolomana, brata króla Beli, 

przybyła na Węgry, podczas gdy 

pani Maria była w Pasawie  
 

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

    (Possonium); w Ostrzyhomiu 

wzięła szczęsną dziewczynę dla 

księcia Bolesława, swego rodzonego 

brata i ze swą świtą, jak wyżej już 

powiedziano, przybyła z nią do 

Polski. Maria, obrażona na nią, 

zabroniła oddawać jej 

jakiegokolwiek uszanowania tak,  

że gdy wchodziła, nikt nie wstawał 

ani żaden nie ośmielił się ją 

pozdrowić.  

         Otóż, dziwna rzecz, że gdy pani 

Salomea pokornie weszła do domu, 

w którym przebywała pani Maria,  

za tchnieniem boskim skruszona 

względem niej Maria powstała  

i uprzejmie ją przyjęła".  

 

    (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 245-246. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

         Kościół Świętego Stanisława  

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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oni "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (Ap 7,9), pozwala uznać, że wspomniana w Ap 7,4 

liczba stu czterdziestu czterech tysięcy opieczętowanych wyraża pełnię tych, którzy zostali ocaleni od śmierci.  

Szeroką gamę możliwości spotykamy wśród osób, do których Jezus kieruje słowa z Góry Błogosławieństw, ukazując 

wiele wymiarów chrześcijańskiej świętości, która prowadzi do odziedziczenia królestwa Bożego. Przyjmujący 

Ewangelię są szczęśliwi nie tylko ze względu na posiadane przez nich przymioty moralne, ale i na towarzyszącą im na 

drodze sprawiedliwości przychylność i troskę ze strony Boga Ojca. Za każde z Ośmiu Błogosławieństw Jezus obiecuje 

nagrodę. Św. Nil z Ancyry napisał: "Jest wręcz niemożliwe, by wierzący został zbawiony, uzyskał odpuszczenie 

przewinień i dostał się do królestwa niebieskiego w inny sposób niż przez uczestniczenie z bojaźnią i miłością w 

tajemnicy przeczystego Ciała i Krwi Boga Chrystusa". Takiej postawy uczymy się od naszej Patronki.  

 Święta Kingo, dziewico anielskiej czystości, módl się za nami. 

 
 

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 72 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie.  

  

   

 We wtorek, 4 października 2022 r., odbyło się po raz 72 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 

w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. 

Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 kontynuowaliśmy 

wspólną modlitwę, śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, 

„Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, prowadzona przez dzieci i młodzież z Parafii Nowy Korczyn. 

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył ks. Infułat Zdzisław Sadko 

kanonik kapituły Bocheńskiej, wieloletni Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Bochni i dziekan dekanatu Bochnia-

Wschód. Ks. Infułat skierował do nas Słowo Boże. W wygłoszonej homilii mogliśmy usłyszeć o chrześcijańskiej 

postawie naszej Patronki, św. Kingi, która nie tylko przyczyniła się do rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny, ale 

także zabiegała o rozwój duchowy swoich poddanych. Znane jest zaangażowanie św. Kingi w powstanie kopalń soli, 

co znalazło swoje odbicie w relacjach historyków i pięknych legendach, które przetrwały do naszych czasów. Święta 

Kinga wykazywała wielką wrażliwość i troskę o chorych i potrzebujących wszelkiej pomocy. 

W koncelebrowanej o godzinie 19.00 Eucharystii uczestniczyli także: ks. dziekan Marek Małczęć oraz ks. Marek 

Wesołowski – proboszcz Parafii Strożyska. Liturgię Słowa przygotowali członkowie „Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Korczyńskiej”. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawował ks. Marek Wesołowski. Naszą modlitwę zakończyliśmy 

Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Sanktuarium Maryi Królowej Polski w 

Częstochowie. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 32 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta 

Soli”. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 1 listopada 

2022 r. o godzinie 17.00. 

 

Święta Kingo, mądra Matko naszej Ojczyzny, módl się za nami. 

ks. Paweł Majewski 

kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.  

  

PIEŚŃ 
 

Sanktuarium 

(Dn 3, 57-88. 56) 

 

Ref: W Twoim Sanktuarium, Święta Kingo,  

serce się raduje w Duchu Świętym.  

W Twoim Sanktuarium, Święta Kingo,  

chcemy razem z Tobą  

składać Panu dzięki..  
 

1) Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,   

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.  

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy,  

błogosławcie Pana niebiosa.  

 

2) Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne,  

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.  

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,  

błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.  

 

3) Błogosławcie Pana, światło i ciemności,  

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.  

Niech ziemia błogosławi Pana,  

niech Go chwali i wywyższa na wieki. 

 

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

  ks. Paweł Majewski   

 

Kolejne czuwania: 6 grudnia 2022 r., 3 stycznia 2023 r.  


