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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 14,1.7–14/
Pan Jezus nie tylko poleca zapraszać gości bezinteresownie,
ale i mówi o tych ubogich, kulawych, ślepych, którzy byli
gotowi pójść na przyjęcie i nie
wykręcać się.
Nie wiadomo, kto tu jest bardziej sympatyczny w tym towarzystwie: czy ci, którzy dają,
nie spodziewając się niczego,
czy ci, którzy w poczuciu prostoty dziecka, bez ambicji, urazów, poczuciu jedności wszystkich ludzi, umieją zasiąść przy
obcym stole, jak przy stole rodzinnym. Nie wstydzą się swoich
pcheł, dziur w butach, wypłakanych oczu.
***
Ten, kto daje interesownie, spodziewając się czegoś za to, i ten,
kto boi się darmo przyjmować, bo ambicje mu na to nie pozwalają, traci wiarę w niewidzialnego Boga, który wszystko daje
nam darmo, abyśmy zupełnie spokojnie mogli rozdawać wszystko innym.
***
Bóg daje mi wszystko darmo, więc jestem spokojny, że nie zabraknie mi niczego, jeżeli będę rozdawać nie myśląc o tym, czy
coś za to dostanę.
ks. Jan Twardowski

Po wakacjach w naszej parafii...
 Zapraszamy

narzeczonych do skorzystania z czterotygodniowych katechez, które są jedną z form przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywają
się w cztery kolejne środy miesiąca, w godzinach od 19:00 do
ok. 20:30, w salce nr 5 Szkoły Katolickiej im. św. Jadwigi.
 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza na zajęcia
sportowe. Od poniedziałku 2 września przyjmuje zapisy do
wszystkich sekcji sportowych według harmonogramu dostępnego na ulotce oraz na stronie internetowej. Nowością jest
siatkówka dla chłopców. Serdecznie zapraszamy.
 Podobnie Centrum Kultury im. Św. Jadwigi informuje, że
zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży będą się
odbywały od poniedziałku 2 września w godz. od 15:00 do
18:00 w sekretariacie Centrum Kultury oraz telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają się od 16 września. Szczegółowe informacje na plakacie i na ulotkach przy wyjściu z kościoła.
 Organizujemy autokarowy wyjazd na Pielgrzymkę Rodzin
do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzielę 8 września. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 6:30,
powrót około godz. 16:00. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy.
 Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza do udziału
w XVII Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w sobotę 14 września.
Program wywieszony jest przy wyjściu z kościoła.

ŚWIĘTY TYGODNIA
Gedeon i cierpliwość Boga
Gedeon, przez entuzjastów godzinek nazywany „tym od runa”.
Chłopak młócący zboże, którego Bóg nazwał wielkim wojownikiem i takowym go uczynił. O tym, jak Bóg odkrywa wojownika
w Gedeonie i współpracując z nim pokonuje wrogów dręczących Izraelitów napisano wiele mądrych tekstów. Tak wiele, że
aż wzdragam się od podjęcia tego tematu własnymi słowami.
Napiszę więc o czymś innym. O czymś, co urzeka mnie w historii Gedeona bardziej nawet niż powołanie prostego chłopaka do
wygrania wojny. O niesamowitej Bożej cierpliwości.

Odrzekł Mu na to: „Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś
znak, że to Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię,
aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą”. A On na to: „Poczekam tu, aż wrócisz” (Sdz 6,17–18).
I poczekał. Gedeon zdążył
przygotować koźlę ze stada
i upiec chleb, a Pan czekał bez
słowa. Później, kiedy nadszedł
czas, by pokonać Madianitów,
Pan poczekał jeszcze dwa dni,
Gedeon bowiem potrzebował
tyle, by upewnić się, że na
pewno Bóg będzie z nim. Dwa
kolejne dni Boży wybraniec
wystawiał na próbę swojego
Stwórcę. On zaś nie wyrzekł
na to ani słowa skargi. Dwa
dni Madianici atakowali Izraelitów, bo Gedeon odwlekał
wykonanie zadania, do którego był powołany. Zaś Bóg
cierpliwie czekał, będąc przy
nim cały ten czas. Czy czynił
tak ze względu na wyjątkowość Gedeona? Nie. Czyni tak
nieustannie z każdym z nas.

Portret Gedeona w „Promptuarii
Iconum Insigniorum” – zbiorze
krótkich biografii postaci historycznych i legendarnych z fantazyjnymi portretami w formie
monet, wydanym w 1553 r.
w Lyonie

Jak sądzicie, ilu spośród braci Gedeona zostało powołanych do
wielkich rzeczy? Każdy. Każdy człowiek stworzony przez Boga
powołany jest do wielkich dzieł, do odmieniania świata w sposób, który tylko on jest w stanie wypełnić. Ponieważ większości
z nas nie śpieszy się do wypełniania swojego powołania, Pan
czeka cierpliwie. Stoi tuż obok i czeka.
Julia Łuszpińska

Dobre słowo
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera
się – na próbę.

św. Jan Paweł II

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 2.09
06:30 Za Parafian
07:00 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
07:00 + Stefania, Adam, Stefania, Władysław
08:00 + Mieczysław Więcek – 20. rocznica śmierci
18:30 + Stanisław – 43. rocznica śmierci i zmarli rodzice
18:30 + Bronisław Wołek
WTOREK 3.09
06:30 + Marianna Matejek (od sąsiadów z bloku)
07:00 + Barbara Szułakiewicz (od pracowników i seniorów Miejskiego Dziennego DPS nr 3 w Krakowie, ul. Korczaka 4)
07:00 + Henryk – 10. rocznica śmierci i żona Kazimiera
08:00 + Czesław Jaroński w 6. rocznicę śmierci
18:30 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
18:30 + Jan Kosek i jego rodzice Helena i Józef
ŚRODA 4.09
06:30 O dar nieba dla zmarłych Sióstr Nazaretanek
06:30 + Aniela, Józef Cygan w rocznicę śmierci i dusze zmarłe
z rodziny
07:00 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
07:00 + Piotr Stachowicz (od kuzynki Ewy z rodziną)
08:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Marka Hajdyły
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 5.09
06:30 + Antoni Bosowski
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i siły
dla Michała
08:00 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
18:30 + Mariusz Siedlarz (od firmy pogrzebowej „Gabriel”)
18:30 + Maria Stojek (od Marysi i Hani)
PIĄTEK 6.09
06:30 + Maria Pępkowska – 20. rocznica śmierci, Ryszard
06:30 + Beata Knapik w rocznicę imienin (od koleżanek z Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza)
07:00 + Józef – o dar życia wiecznego
08:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii
i jej rodziny
17:00 + Marianna i Piotr Kowalscy
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Beaty
w dniu imienin
18:30 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
20:00 + Anna, Józef Gaweł oraz + Józef Kaczmarczyk
SOBOTA 7.09
06:30 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
07:00 + Stefan Mielnicki – 27. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
07:00 + Aniela Młynarczyk (od Józefa i Józefy Krzeczowskich
z rodziną)
08:00 + Stefania Klimek z okazji imienin
08:00 + Teresa, Stanisław Panas oraz + Wojciech Kieć
08:00 Rezerwacja
18:30 + Marek Grzywacz (od rodziny Klimczyków)
NIEDZIELA 8.09
06:30 + Maria i Jan Palonek – 25. rocznica śmierci
08:00 + Stanisław Krzyżak – msza gregoriańska
09:30 Dziękczynna za plony z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla działkowców
10:00 + Marta, Jan, Danuta
11:00 Rezerwacja
12:30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Joanny

i Antoniego oraz ich dzieci z okazji 7. rocznicy ślubu

12:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla

Józefa i Pelagii Kołodziejczyk

17:00 + Stanisław, Zofia, Irena Trybułowscy, Józef, Bronisła-

wa, Marian, Franciszka, Robert Sioła

18:30 + Jarosław, Stanisława, Franciszek Tureccy, Janina

i Feliks Kogut, Stefania, Stanisław, Franciszek Kaczor

20:30 + Aniela Młynarczyk (od grona pedagogicznego i pracowników KSP im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 Dzisiaj

po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny prowadzi
zbiórkę na Kuchnię św. Jadwigi dla ubogich. Dziękujemy
za każdy dar serca. Kuchnia rozpocznie wydawanie posiłków
od jutra.
 Natomiast w przyszłą niedzielę po Mszach św. przeprowadzimy przy naszym kościele zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii. Zebrane
środki zostaną przekazane do szkół i przeznaczone na wyżywienie najbardziej potrzebujących dzieci. Do przyszłej niedzieli
włącznie można również składać do kosza wystawionego przy
figurze św. Jadwigi przybory szkolne, które także przekażemy
do naszych szkół. Bardzo prosimy o pomoc i liczymy, że nasza
szczodrość pozwoli im rozpocząć nowy rok z uśmiechem.
 Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji uczniów, ich
rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Msze św. na
rozpoczęcie roku szkolnego odprawimy w następującym porządku: Szkoła nr 113 i Szkoła nr 15 o 8:30, Szkoła św. Jadwigi i Polskich Noblistów o godz. 9:30, a Szkoła nr 21 o 10:30.
 Okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku będzie w czwartek i w piątek w ramach spowiedzi pierwszopiątkowej, a także
codziennie podczas Mszy św.
 W czwartek spowiedź od godz. 17:30, a o 18:00 Godzina
Święta w intencji powołań.
 W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 16:30. O 17:00
będzie Msza św., na którą zapraszamy wszystkie dzieci. Bardzo prosimy, aby na tę Mszę św. przyniosły tornistry z książkami, zeszytami i przyborami szkolnymi, gdyż nastąpi uroczyste poświęcenie tych przedmiotów. Prośba ta dotyczy
wszystkich dzieci, a zwłaszcza uczniów klas pierwszych.
O 18:00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a o 20:00 Msza św. dla młodzieży w dolnym kościele, na której także nastąpi poświęcenie przyborów szkolnych.
 W sobotę zapraszamy wszystkich chorych i osoby starsze
na Mszę św. w dolnym kościele o godz. 11:00, a po niej na
spotkanie w sali. Natomiast o 17:45 zapraszamy do wspólnej
modlitwy różańcowej w kościele.
 Od dzisiaj powróciła po wakacjach niedzielna Msza święta
w dolnej kaplicy o 10:00 – dla chorych i starszych.
 Zebranie członków Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek
po wieczornej Mszy św. w sali nr 6.
 Także we wtorek o godz. 19:15 odbędzie się powakacyjne
spotkanie chóru parafialnego. Zachęcamy również nowe
osoby, aby zechciały spróbować swoich sił i dołączyć do naszego chóru.
 W przyszłą niedzielę zaprzyjaźnieni pszczelarze będą rozprowadzać przy kościele miód.
 Dzisiaj wznawiamy po wakacyjnej przerwie wydawanie naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy zabierać go po
Mszach św., także dla parafian, którzy z różnych przyczyn nie
mogą być obecni w kościele. Przypominamy, że biuletyn wyłożony jest przy wyjściach z kościoła i jest bezpłatny. Jeśli natomiast ktoś zechce wspomóc koszty jego wydawania, to będziemy wdzięczni, jeśli czasami wrzuci dowolny datek do specjalnej skarbonki umieszczonej na ścianie przy głównym wyjściu. Zapraszamy także nowe osoby do redakcji naszej gazetki, które mogą zgłaszać się do ks. Proboszcza.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która w tym
tygodniu odeszła do wieczności. Jest to śp. Lidia Bielak (l. 76)
z ul. Palacha 9.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Służba Liturgiczna Ołtarza – bądź bliżej
ołtarza!
Powoli kończą się wakacje, wracamy pełni energii do
naszych codziennych obowiązków i pracy. Każdy z nas
szuka różnego rodzaju form aktywności i zajęć dodatkowych poza szkołą. A może warto pomyśleć o pogłębieniu
swojej wiary i wstąpieniu w szeregi Służby Liturgicznej
Ołtarza?
Służba Liturgiczna Ołtarza często pozostaje niewidoczna,
a przecież to właśnie na barkach ministrantów i lektorów
spoczywa obowiązek przygotowania i służby w trakcie Mszy
świętej. W naszej parafii regularnie służy 28 ministrantów
i 22 lektorów, do czego dochodzi również kilkunastu starszych lektorów będących już na studiach albo nawet pracujących, którzy mimo braku czasu starają się aktywnie włączyć
w życie parafii. Dodatkowo swoją posługą parafię wspomagają
nadzwyczajni szafarze, których mamy dziewięciu. Ministrantami
mogą zostać chłopcy od 3. klasy szkoły podstawowej, a lektorami zostają ministranci od 7. klasy szkoły podstawowej.
Podstawowym zadaniem ministranta jest służba przy ołtarzu
w czasie Mszy świętej – to jest między innymi rozkładanie kielicha, podawanie księdzu ampułek, dzwonienie dzwonkami, uderzanie w gong, a także trzymanie przy wiernych pateny w czasie
udzielania Komunii świętej. Chłopcy służą w tygodniu na dwóch
wyznaczonych przez siebie mszach. Ministrant, który będzie już
w 7. klasie szkoły podstawowej może rozpocząć kurs lektorski
i zostać lektorem. Posługa lektora wiąże się dodatkowo – oprócz
wspomnianych wyżej funkcji – z czytaniem czytań i modlitwy
wiernych. Do zadań służby liturgicznej należą też inicjatywy na
rzecz parafii, nie związane bezpośrednio z posługą przy ołtarzu,
takie jak: pomoc w budowaniu szopki na Boże Narodzenie, grobu Pańskiego na Wielkanoc, sprzątanie generalne prezbiterium,
ubieranie choinek na święta, pomoc księżom w czasie wizyt
duszpasterskich oraz sprzedaż prasy religijnej.
– Jestem szczęśliwy, że mogę pracować z młodzieżą. Nasi ministranci to grupa dobrych i zgranych chłopców, którzy bardzo
dbają o wszystko związane z liturgią, począwszy od zapalenia
świeczek, a na przygotowaniu czytań skończywszy – mówi
ksiądz Grzegorz, opiekun parafialnej SLO. Pomaga mu w tym
siostra Renata, zajmująca się również zakrystią.

Kuba, nasz ceremoniarz parafialny.
– Zdecydowałem się do służby przy Ołtarzu Bożym, gdy byłem
w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Wtedy to jakiś mały głosik
we mnie powiedział mi, że powinienem wejść w szeregi służby
liturgicznej. Szli tam również moi koledzy, więc było mi łatwiej
się zaaklimatyzować. Na początku byłem strasznie nerwowy,
ponieważ służymy przed dużą grupą wiernych, ale z czasem
wyzbyłem się tego i przestałem się bać takiej liczby ludzi. Służba
przy ołtarzu daje mi poczucie spełnionego obowiązku względem
Boga jak i Kościoła, jest dla mnie również przywilejem, czerpię
z niej satysfakcję. Czasem za przeczytanie czytania dziękują mi
wierni, co jest dla mnie osobiście największą nagrodą – opowiada z kolei Bartek, jeden ze starszych lektorów.
Nie bój się, przyjdź i zostań ministrantem już dziś! Czekamy na
Ciebie!
J.W.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 2.09
1 Tes 4,13–18; Ps 96;
Łk 4,16–30
WTOREK 3.09
św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła
1 Tes 5,1–6.9–11; Ps 27;
Łk 4,31–37

PIĄTEK 6.09

Kol 1,15–20;
Ps 100;
Łk 5,33–39

SOBOTA 7.09
Kol 1,21–23;
Ps 54; Łk 6,1–5

NIEDZIELA 8.09
Mdr 9,13–18b;
Ps 90;
Flm 9b–10.12–17;
CZWARTEK 5.09
Kol 1,9–14; Ps 98; Łk 5,1–11 Łk 14,25–33
ŚRODA 4.09
Kol 1,1–8; Ps 52; Łk 4,38–44

Księdzu Jackowi z okazji obchodzonych niedawno
imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich
potrzebnych łask i opieki Matki Najświętszej. Niech
uprawiane przez niego pole róż różańcowych
przynosi obfite owoce.

Lecz służba to nie tylko obowiązki – ministranci mogą uczestniczyć w zajęciach sztuki walki taekwondo, prowadzonych przez
ks. Grzegorza, opiekuna służby liturgicznej, korzystać z boiska
przy kościele oraz wziąć udział w organizowanym co roku wyjeździe wakacyjnym, podczas którego poznają ciekawe miejsca
w Polsce i za granicą, zwiedzając zabytki, kościoły czy stadiony
piłkarskie.
– Jestem lektorem, ponieważ czytaniem na mszy słowa Bożego
mogę przekazać zarówno sobie, ale przede wszystkim innym
ludziom, co Bóg chce nam powiedzieć. Jest to dla mnie również
posługa, która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wiedzy
idzie na chwałę Pana Boga – mówi o swoim doświadczeniu

Wszystkie dzieci, które już śpiewały w scholi parafialnej oraz nowe dzieci ze wszystkich szkół, które pragną
włączyć się do scholi zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę 8 września o 10:00 w sali nr 6.

Święta kobieta interesu – czyli słów kilka
o świętej Kindze
Wiem, że tytuł artykułu może szanownych czytelników zaskoczyć czy zadziwić, ale w tym przypadku nazwanie patronki Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego kobietą interesu
czy nawet przedsiębiorcą jest jak najbardziej usprawiedliwione
i właściwe. Przyjrzymy się dziś bowiem postaci nietuzinkowej,
szczególnej, kreatywnej i jak na czasy, w których żyła, niezwykle
właśnie przedsiębiorczej. Święta Kinga Arpadówna, królewna
węgierska, księżna krakowsko-sandomierska, bo o niej mowa,
była niewątpliwie – jak byśmy dziś określili – kobietą sukcesu,
która udowodniła, że świętość może iść w parze z zaangażowaniem w sprawy społeczne, polityczne czy finansowe.
Kinga urodziła się 5 marca 1234 r. jako trzecia córka króla węgierskiego Beli IV, pochodzącego z rodu Arpadów i Marii, córki
cesarza greckiego Teodora I Laskarisa.
Znamienita rodzina Kingi znana była z przestrzegania chrześcijańskich zasad życia, które owocowało wydaniem wielkich świętych – św. Stefana, jego syna św. Emeryka, św. Władysława,
św. Elżbiety Turyńskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Małgorzaty,
bł. Jolanty.
Staranne wychowanie na węgierskim dworze młodziutka Kinga
miała doskonalić w nowej ojczyźnie – Polsce. Zgodnie bowiem
z tradycją los dzieci królewskich zależał często od planów politycznych ich rodziców i skazywał je na życie poza granicami
swojej ojczyzny, z dala od domu i najbliższych. W 1239 r. pięcioletnia Kinga przybyła do Polski, aby poznać swojego narzeczonego, dwunastoletniego wówczas Bolesława, syna Leszka Białego.
Zawarta wtedy umowa małżeńska ze względu na małoletniość
małżonków miała charakter bardziej zaręczyn niż faktycznego
zawarcia związku małżeńskiego. Właściwa bowiem uroczystość
zaślubin nastąpiła po osiągnięciu przez Kingę dwunastego roku
życia, a więc około 1247 r.
Pierwsze lata w Polsce Kinga spędziła w Sandomierzu pod opieką matki Bolesława Grzymisławy, poznając kulturę, tradycję
i język polski. Ten w miarę spokojny czas przerwany został przez
najazd Tatarów w 1241 r., zmuszając do wielomiesięcznej tułaczki i szukania schronienia przed nawałą tatarską. Powrót na
ziemie polskie możliwy był dopiero po śmierci wielkiego chana
Ogdaja i zakończeniu walk między książętami o tron krakowski,
co miało miejsce w 1243 r. Opustoszały, zrabowany i zniszczony
kraj wymagał odbudowy i dużych nakładów finansowych. Z pomocą swojemu mężowi przyszła Kinga, która na ratowanie księstwa przekazała część swojego majątku. Od tej chwili księżna
przyjęła na siebie część odpowiedzialności za poddanych. Świadomie korzystała z praw księżnej i żony Bolesława Wstydliwego,
wspierając go w rządzeniu potężnym księstwem krakowskosandomierskim. Brała czynny udział w życiu politycznym i społecznym, czego dowodem są pieczęcie obojga małżonków na
oficjalnych dokumentach. Służyła najbiedniejszym, opiekując się
ubogimi i samotnymi matkami. Z mężem stała się fundatorką
wielu klasztorów i kościołów – w Nowym Korczynie, Bochni, Łącku, Rajbrocie. Szczególnymi względami otaczała rozwój kopalni
soli w Wieliczce i Bochni. To właśnie Kindze przypisuje się sprowadzenie na te ziemie z Węgier pierwszych odkrywców i górników żup solnych, które stały się źródłem rozkwitu i bogactwa
tych miejscowości. Brać górnicza od samego początku przyjęła
Kingę jako swoją patronkę i otoczyła niesłabnącym do dziś kultem.
W dowód wdzięczności za pomoc finansową i wsparcie w rządzeniu Bolesław 2 marca 1257 r. nadał swojej żonie w wieczyste
posiadanie ziemię sądecką. Od tej chwili Kinga rozwinęła swój
talent przedsiębiorczości. Zreformowała swoje majątki, ulokowała miasteczka i wsie na prawie magdeburskim, wprowadziła gospodarkę czynszową. Wspierała rozwój miasta, w szczególności

Starego Sącza, przyczyniając się
do lepszego zaopatrzenia go
w wodę, wspierała promocję
handlu i rzemiosła. Podjęła się
niełatwego zadania – zaludnienia trudnych terenów górzystych, stwarzając nowym osadnikom korzystne warunki do zamieszkania i prowadzenia gospodarki.
Po śmierci męża przystąpiła do
realizacji dzieła swojego życia –
6 lipca 1280 r. wydała dokument fundacyjny klasztoru mniszek św. Klary w Starym Sączu.
W decyzji tej zawarta została cała idea przedsiębiorczości
i perspektywicznego myślenia
księżnej Kingi. Zakładając klasztor wiedziała, że tym sposobem
uda jej się skupić zarówno życie duchowe i kościelne, ale także
i kulturalne, intelektualne i gospodarcze. I tak też się stało.
Klasztor był miejscem szczególnego rozwoju intelektualnego
i cywilizacyjnego z promowaniem mowy polskiej na czele. Tradycja wskazuje na Kingę jako pomysłodawczynię wprowadzenia
kazań, modlitw i pieśni religijnych po polsku do liturgii zakonnej.
Przeplatały się w tym miejscu różnorodne idee kulturalne promujące sztukę i oświatę polską. Prawdopodobnie dziełem Kingi
było wprowadzenie do kalendarza liturgii rorat – mszy ku czci
Najświętszej Marii Panny sprawowanych w okresie adwentu.
Przy klasztorze działały szkoła i biblioteka. Wspominając
św. Kingę nie można pominąć jej doniosłej roli w procesie wyniesienia na ołtarze biskupa krakowskiego Stanisława, który
kanonizowany został 8 września 1253 r.
Wszystkie te przejawy działalności Kingi wynikały z jej głębokiej
wiary i pobożności. Jeszcze jako żona Bolesława przyjęła reguły
św. Franciszka obierając osobiste ubóstwo i czystość cielesną
jako drogę ziemskiego życia. Wszystko dla Boga i bliźnich – takie
było motto jej życia. Bogu oddała się całkowicie po śmierci męża, przyjmując welon klaryski, zrzekając się władzy i tytułu książęcego oraz rozdając pozostały majątek na rzecz ubogich i potrzebujących. W klasztorze spędziła ostatnie 12 lat swojego życia
przestrzegając jego surowych reguł, oddając się modlitwie i medytacjom. Zmarła po dłuższej chorobie 24 lipca 1292 r. Pochowana została w kościele klasztornym sióstr klarysek. Kult świętości Kingi objawił się niemal natychmiast po jej śmierci, ale formalne uznanie jej niezwykłości nastąpiło wiele wieków później.
Dopiero w 1690 r. po interwencji między innymi króla Jana III
Sobieskiego zatwierdzono jej kult i uznano błogosławioną.
Jej święto wyznaczono wówczas na 24 lipca. Starania o kanonizację podjęto pod koniec XIX w.; zakończyły się one dopiero 16
czerwca 1999 r. Wówczas to papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Starego Sącza, miejsca szczególnego w życiu Kingi,
potwierdził jej świętość.
D.K.
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