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ROZWAŻANIE 

«Największy z was niech się stanie waszym sługą». (Mk 23, 11). W tych słowach Pan Jezus ostrzega swoich uczniów 

czyli także każdego nas przed postawą, którą w Ewangelii nieustannie prezentują uczeni w Piśmie i faryzeusze. Każde 

zdanie w Ewangelii jest napisane do Kościoła. Nauczycielami w Piśmie i faryzeuszami jesteśmy my, wezwani do 

rozpoznania się w ich zachowaniu. Chcieli oni przywłaszczyć sobie miejsce, które w historii narodu wybranego 

zajmował Mojżesz. Przyczynił się On do uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej i przekazał Dekalog. Faryzeusze  

i uczeni w piśmie usiłują także zająć miejsce Jezusa Syna Bożego, łagodnego i pokornego, który mówi, że Jego jarzmo 

jest słodkie a brzemię lekkie, by narzucić wiernym ciężary niemożliwe do udźwignięcia. Jest to i pozostaje pierwszą 
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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 

 "Gdy bowiem Tatarzy wrogo 

podeszli do zamku, nie rzucili 

przeciw zamkowi żadnego pocisku, 

żadnej strzały, nie bez zdziwienia 

wszystkich to widzących, co 

dokonało się mocą zasług szczęsnej 

pani. Ale pozabijawszy i wziąwszy 

lud do niewoli, odeszli. Wprawdzie 

Tatarzy, uwikłani w tej skale, kilka 

razy chcieli spalić zamek, ale dla 

zasług szczęsnej pani zostali 

odparci. Gdy poganie, po 

spustoszeniu całej ziemi odeszli już 

poza granice i szczęsna pani razem z 

siostrami i swoim orszakiem wróciła 

do klasztoru,  nie zastała żadnej 

załogi, nie znalazła żadnej żywności  

i środków do życia, ponieważ 

wszystko zostało pochłonięte przez 

wrogie zniszczenie. Wszakże ona, 

wezwawszy imienia Żywiciela 

całego stworzenia, prawie 

siedemdziesiąt swoich sióstr 

roztropnie utrzymała w wyżywieniu 

i odzieniu, aż do nowego.  

   O kanonizacji błogosławionego 

Stanisława, chwalebnego 

męczennika i biskupa, uproszonej 

przez szczęsną panią u Stolicy 

Apostolskiej.  

W tym czasie, kiedy sławny książę 

Bolesław, razem ze swoją 

najpobożniejszą małżonką, panią     

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

 Kingą sprężyście rządził księstwem 

Krakowa i Sandomierza, mnożyły się 

cudy i znaki mocą błogosławionego 

Stanisława, chwalebnego 

męczennika i biskupa.   

Tak więc, kiedy szła sława jego 

nadzwyczajnej świętości, zewsząd 

potwierdzona, szczęsna Kinga 

zapalona gorliwością pobożności, 

zaczęła wszystkimi pragnieniami  

i silami starać się o kanonizację tak 

wielkiego świętego. Dlatego jako 

pobożna żona swego męża, księcia 

Bolesława, pobudziła go do 

pragnienia, iżby w czasie ich życia 

przeprowadzić uroczystość 

kanonizacji świętego Stanisława".  

     

(Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 250. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  
 

         Kościół Świętego Stanisława  

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 
 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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pokusą Kościoła, jak o tym świadczy w szczególny sposób List do Galatów. Jest to powrót od dającego życie Ducha  

do litery, która zabija (2 Kor 3, 6), wypaczając Ewangelię (por. Ga 1, 7). Łatwo jest zamienić - lub przynajmniej 

przyciemnić - Ewangelię Prawem. Uczynił to nawet Piotr w Antiochii, jak wyrzucał mu to Paweł (por. Ga 2, 11nn),  

z pewnością nie w złych zamiarach czy z braku rozeznania, tylko - jak mówi Paweł - przez obłudne zachowanie, 

oczywiście przybrane w dobroć i troskę pasterską. Piotr myślał, że w ten sposób zapewni lepszy rozwój wspólnoty, nie 

zauważając, że nie postępuje zgodnie z prawdą Ewangelii (Ga 2, 14). Ta zamiana Ewangelii w Prawo jest powrotem od 

Ducha do ciała, odcinającego od łaski Chrystusa (Ga 5, 4). W życiu każdej społeczności potrzebne są prawa. 

Porządkują one relacje między ludźmi. Są pozytywne, jeśli wywodzą się z Ducha wolności (Ga 5,1n), biorą początek  

z miłości i prowadzą do miłowania, do całkowitego wykonania Prawa (Rz 13, 10). W przeciwnym razie niszczą życie 

braterskie, tłumiąc różnorodność i inność. Kto chce zachować swoje życie, traci je. Tylko ten, kto traci swe życie  

z miłości do Pana, ocala je. Miłość jest sama z siebie prawem i spełnia całkowicie wolę Boga. Ludzie czystego serca 

oglądają Boga (Mt 5, 8) i potrafią w zwykłych wydarzeniach codziennego życia dostrzec to, co pomaga wyrazić miłość 

Ojca ku naszym siostrom i braciom. Święta Kingo uproś nam, abyśmy w każdej sytuacji codziennego życia potrafili 

odpowiedzieć miłością na Bożą miłość. Naucz nas pokory.   

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 76 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie.  

  

   

 We wtorek, 7 lutego 2023 r., w odbyło się po raz 76 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 w szczególny sposób za ofiary 

i poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii a także o zakończenie wojny i o pokój na Ukrainie.  

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 wspomniane intencje oraz 

modliliśmy się prosząc także św. Kingę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfitość Bożych łask dla ks. dra Ryszarda 

Banacha w dniu Jego imienin. W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczył Ks. Stanisław Kondrak – Kustosz 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu i Ks. Marek Wesołowski – Proboszcz Parafii Strożyska. Słowo 

Boże przypomina nam, że uczeń Chrystusa 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 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). Naszą 

modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy 

nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 36 numer pisma wydawanego w naszym 

Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium 

Świętej Kingi 7 marca 2023 r. Święta Kingo, wiernie idąca śladami Bogarodzicy, módl się za nami. 

 

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: 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca 2023 r.  


