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ROZWAŻANIE 

«Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» (Mk 7, 5).  

 Tym, co oddala dobre osoby od Boga mogą być tradycje religijne oderwane od miłości, która powinna być  

ich źródłem. Często nie zdając sobie z tego sprawy wpadamy w tradycjonalizm i rutynę. Nie podejmujemy wówczas 

wysiłku w poszukiwaniu właściwych postaw czy prawidłowych odpowiedzi. Kierujemy się w życiu 

przyzwyczajeniem, tym co nam się wcześniej udało osiągnąć i czego się nauczyliśmy. Uczeń Chrystusa jednak gotów 

jest zerwać z przeszłością, ponieważ odkrywa niezwykłą nowość: pamiątkę Ciała i Krwi swego Pana, który pod 

postacią chleba daje mu samego siebie. Ta wielka tajemnica wiary i miłości, jest "jego" tradycją, którą otrzymał  
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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 

       "Również siostra Anna 

księżniczka, będąc pewnego razu  

w oratorium,  podczas gdy pani się 

modliła, uczuła ogień w welonie 

pani; bo jedna z pięciu świec, które 

paliły się w oratorium, przypadkowo 

spadła i zwierzchnią szatę na szyi 

szczęsnej pani całą spaliła. Siostra 

Anna księżniczka, szybko 

przybiegłszy, zgasiła ogień na szyi 

pani, a gdy wspomniana siostra 

chciała rozpoznać winę tego 

zdarzenia, szczęsna pani zakazała 

jej, by nie wydał się sekret jej 

pobożności.           

      W czasie ucieczki przed 

Tatarami siostry małe dziewczęta 

zostały powierzone różnym ludziom 

i kmieciom, żeby je przewieźli do 

zamku, zwanego Pieniny, celem 

uratowania życia. Ale kmiecie pod 

naciskiem ceł od przewozu i obawy 

śmierci, młode siostry wyrzucili do 

śniegu w lesie i w niebezpiecznych 

miejscach, a porzuciwszy je, uciekli. 

A one, dziewczęcym zwyczajem ze 

łzami podniosły płaczliwy lament. 

Szczegółowo mówiąc, były to 

siostra Zofia, Klara, Michaela  

i Salomea. One wszystkie z woli 

Bożej i dla zasług szczęsnej pani  

w sposób widoczny uniknęły 

niebezpieczeństwa śmierci i aż do 

pani zdrowo zostały doprowadzone. 

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

     Po najeździe Tatarów 

pustoszących całą ziemię okrutnym 

mordem swej wrogości, szczęsna 

pani wszystkich kapłanów, którzy 

wtenczas byli z nią w zamku, tak 

zakonnych jak i świeckich, 

zachęcała, aby chętnie uczestniczyli 

we Mszach i w boskich chwalbach,  

a siostry i całą wspólnotę umacniała 

w pobożności i wierze.  

       Także swoim rycerzom  

i wszystkim innym dodawała otuchy, 

żeby bez strachu mężnie i twardo 

opierali się niewiernym poganom, 

bronili zamku i siebie samych, co też 

stało się w dziwny sposób".  

     

(Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 248-249. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  
 

         Kościół Świętego Stanisława  

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 
 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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i ze swej strony przekazuje ją dalej. "Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, 

której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to 

na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we 

Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie 

kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie". (1 Kor 11, 23-26). 

 Święta Kingo, pomóż nam na nowo odkryć tajemnicę obecności Pana w Eucharystii, chroń nas od rutyny  

i obojętności. Naucz nas dostrzegać obecność Chrystusa w każdym człowieku, potrzebującym naszej pomocy. 

   

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 75 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie.  

  

   

 We wtorek, 3 stycznia 2023 r., w odbyło się po raz 75 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. Modliliśmy się także w intencji małżeństw, 

rodzin i o ochronę życia dzieci poczętych. Modlitwę prowadziła Izabela Kowalczyk, zachęcając do duchowej adopcji 

dziecka poczętego i do Krucjaty modlitwy w obronie dzieci poczętych. O godzinie 18.00 po odśpiewaniu pieśni 

„Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, 

podczas której powierzaliśmy Bożemu Miłosierdziu prośby o dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele.  

W naszej modlitwie uczestniczył ks. dr Ryszard Banach, ks. dr Jacek Soprych, Rektor Wyższego Seminarium 

Duchownego w Tarnowie wraz z Zespołem Kleryckim „Bethesda”, do którego należą klerycy: Szymon Musiał, 

Bartosz Oleksy, Dawid Sowa, Piotr Struzik i Tomasz Skóra. Klerycy modlili się z nami modlitwą różańcową  

i ubogacili naszą modlitwę pięknym śpiewem i grą na instrumentach muzycznych. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy 

w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej. Słowo Boże wygłosił Ks. Rektor 

Jacek Soprych, ukazując głęboką troskę z jaką Święta Kinga odnosiła się do małżeństw, rodzin, dzieci i młodych 

matek, które wspierała materialnie i duchowo, aby miały dobre warunki do urodzenia i wychowania dzieci. Święta 

Kinga także troszczyła się o powołania do służby Bożej, budując kościoły, klasztory i odnosząc się z wielkim 

szacunkiem do kapłanów oraz sióstr klarysek. Przyczyniła się także do kanonizacji św. Stanisława Biskupa 

Męczennika, głównego Patrona Polski i Diecezji Kieleckiej. Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem 

Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Maryję na Jasnej Górze. Uczestnicy otrzymali 

także kolejny, 35 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na 

kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 7 lutego 2023 r. o godzinie 17.00. 

Zapraszamy także w dniu 15 stycznia 2023 r. – w niedzielę, na WSPÓLNE KOLĘDOWANIE pt. „Bogactwo i piękno 

kolęd”, które odbędzie się w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Św. Kingi. W programie: Msza św. o godzinie 16.00, 

konkurs wokalny na najpiękniejszą kolędę, koncert organowy Piotra Biesagi (muzyka świąteczna i filmowa), kolędy  

w wykonaniu naszej Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 

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: 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja 2023 r.  


