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ROZWAŻANIE 

          « Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na 

górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się 

nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały». (Mt 18, 12-13).  

        Dzień 6 grudnia znany jest nam od najmłodszych lat. W tym dniu czcimy św. Mikołaja, biskupa, który dał nam 

przykład miłości bliźniego i wrażliwości na potrzeby innych. W tym dniu obdarowujemy się prezentami. Dzisiejszy 

dzień jest także pierwszym wtorkiem miesiąca. W szczególny sposób czcimy dziś Świętą Kingę, naszą Patronkę. Jakże 

często wędrowała Ona do Kościoła św. Mikołaja w Starym Korczynie, aby adorować Chrystusa w Najświętszym 

SZCZYPTA SOLI 
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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. ...  

 
 

Żywot Świętej Kingi 

       "Maria bardzo łagodnie 

rozmawiała z Salomeą, proszącą  

z wielką pokorą i trzymającą rózgę, 

by ją ukarać. Maria łaskawie cofnęła 

swój poprzedni gniew i poufnie 

zażądała, by jej przedstawić jej 

córkę, czyli błogosławioną Kingę, 

razem z jej narzeczonym 

Bolesławem. A gdy ich z radością 

ujrzała, obdarowawszy wielkimi 

darami, kazała wrócić do Polski 

razem z godnym orszakiem.  

        Pewna panna, jej specjalna 

służąca, przyjąwszy zakon, za 

poduszczeniem diabła chciała zakon 

opuścić. Gdy to szczęsna pani w 

Duchu Świętym poznała, po 

dwukrotnej z nią rozmowie 

zrozumiała jej wolę, modliła się za 

nią i wnet zmieniła złą wolę 

rzeczonej pani, która, uznawszy 

swoją winę, ze łzami prosiła o 

przebaczenie i odtąd pobożnie 

trwała w zakonie.  

      Z woli Bożej pocałunek jej miał 

taką moc, że którąkolwiek siostrę 

ucałowała, jeśli ta była dotknięta 

chorobą, zaraz bywała uzdrowioną. 

Albowiem gdy siostrę Katarzynę 

Adolany, obecnie żyjącą, a wtenczas 

cierpiącą ból oczu, ucałowała, zaraz 

została uzdrowiona. Moc tego cudu 

została udowodniona u wielu sióstr i 

w różnych schorzeniach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

    Również pan Paweł, biskup 

Krakowski, chwycony i zamknięty 

przez księcia Leszka w ciężkim 

więzieniu, już wątpiący o życiu, 

zaczął błagać pomocy sióstr, żeby  

go uwolniły od śmierci. Będącemu  

w wielkim ucisku objawiła się święta 

Katarzyna i złamawszy jego dyby 

puściła wolnym, mówiąc: Wiedz,  

że zostałeś uwolniony ze względu na 

zasługi szczęsnej Kingi.  

      Który, przybywszy do szczęsnej 

pani, opowiedział o wizji i fakcie i 

złożył dzięki Bogu i jej, a sam siebie 

poświęcił wszystkiemu, co dobre. 

Ona zaś, upokarzając się, nigdy  

nie przypisywała zasługi sobie".  

 

     

(Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 246-247. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

         Kościół Świętego Stanisława  

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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Sakramencie. Jedna z legend mówi, że do dziś można dostrzec ślady Jej stóp. Razem z naszą Patronką pragniemy 

wsłuchać się w słowa Ewangelii o Chrystusie dobrym Pasterzu. Pasterz prowadzi owce tam, gdzie jest woda i pokarm, 

broni je przed dzikimi zwierzętami, rabusiami i niepogodą. Między pasterzem i owcami powstaje więź. Życie owiec 

zależy od pasterza i nawzajem. Św. Łukasz mówi o dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, pozostawionych, 

by szukać jednego grzesznika (Łk 15, 7). Pasterz nie opuszcza stada, jeśli nie ma pewności, że jest bezpieczne i dobrze 

strzeżone. Dla Pasterza, którym jest Chrystus najważniejsza jest owca zagubiona i dla niej pozostawia stado w górach. 

Tylko w przypadku utraty jakiejś rzeczy dostrzega się wyraźnie jej wartość. Tak jak boląca część ciała zwraca na siebie 

całą uwagę, tak miłość Boga jest skoncentrowana na zagubionym grzeszniku. Sprawia Mu ból nie do zniesienia, aż do 

niesienia krzyża i śmierci na nim. Grzesznicy są bardziej miłowani przez Boga, ponieważ potrzebują więcej miłości. 

Pan pozostawia wszystko, by szukać zagubionej owcy, tej, która dla nas się nie liczy. Święci, którym oddajemy cześć i 

których staramy się naśladować mieli tę wrażliwość serca, która pozwala pochylić się nad człowiekiem chorym, 

cierpiącym, starszym, będącym w trudnej sytuacji życiowej. Byli jak dobry pasterz, który poszukuje słabej i zagubionej 

owieczki, aby udzielić jej pomocy i dołączyć ją do zdrowych i silnych owiec. Święta Kinga swoim codziennym życiem 

ukazuje nam właśnie taki wymiar chrześcijańskiej wrażliwości. 

 
 

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 73 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie.  

  

   

 We wtorek, 1 listopada 2022 r., w Uroczystość Wszystkich Świętych odbyło się po raz 73 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 modliliśmy się, śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody 

i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, podczas której powierzaliśmy zmarłych z naszych rodzin Bożemu 

Miłosierdziu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Świętej Kingi, naszej Patronki i Wszystkich Świętych. 

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy Eucharystii, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej. 

Słowo Boże Uroczystości Wszystkich Świętych ukazuje całe bogactwo możliwości, które spotykamy wśród osób, 

słuchających słów Jezusa wypowiadanych z Góry Błogosławieństw. Mówi o wielu wymiarach chrześcijańskiej 

świętości, prowadzącej do odziedziczenia królestwa Bożego. Przyjmujący Ewangelię słuchacze Jezusa są szczęśliwi 

nie tylko ze względu na posiadane przez nich przymioty moralne, ale i na przychylność, szczególną troskę i opiekę ze 

strony Boga Ojca. Każdemu z Ośmiu Błogosławieństw odpowiada przewidziana przez Boga nagroda. Od Świętej 

Kingi, naszej Patronki uczymy się ciągłego podążania do królestwa niebieskiego, uczestnicząc z bojaźnią i miłością w 

tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusa. Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się 

duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Maryję na Jasnej Górze. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 33 numer 

pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Godnym polecenia jest także film zamieszczony 

ostatnio na stronie Diecezji Tarnowskiej, który przybliża nam postać Świętej Kingi.  

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: 3 stycznia, 7 lutego, 7 marca 2023 r.  


