
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat? 

Kochane Dzieci, słowa tej piosenki doskonale ilustrują 
życie bł. Kingi, którą dziś chciałabym wam przedstawić. Na 
pewno dziewczynki zaciekawi fakt, że była prawdziwą 

królewną i do piątego roku życia mieszkała z rodzicami i 
rodzeństwem na dworze królewskim na Węgrzech. 

  

Zapytacie być może, dlaczego tak krótko. Ponieważ książę z Polski poprosił o jej 

rękę dla swego syna Bolesława i mała królewna musiała się przeprowadzić do 
nowej Ojczyzny, aby tam nauczyć się języka, historii i kultury kraju, w którym 
kiedyś wraz z mężem miała sprawować władzę. Dziś może nam się wydawać to 

bardzo dziwne, a nawet straszne, że mała, delikatna dziewczynka zamieszkała 
bez kochających rodziców w zupełnie obcym kraju i musiała się dużo uczyć i 

przygotowywać do ślubu. Tak, to niezwykłe, ale dawno temu zdarzało się to 
często w rodzinach królewskich i pozwalało na budowanie jedności i braterstwa 
pomiędzy różnymi narodami, również dla obrony przed nieprzyjaciółmi z innych 

krajów. 

  

Czasy, w jakich przyszło im żyć, nie były bezpieczne. Zza wschodniej granicy 

Polskę i Litwę wielokrotnie najeżdżali Tatarzy, siejąc strach i pozostawiając po 
sobie płacz i zniszczenie. Sama Kinga kilka razy z całym 
dworem, a potem z siostrami klaryskami musiała uciekać 

przed okrutną wojną. Czasem się bała, ale tak jak uczyli ją 
rodzice, zawsze w modlitwie znajdowała oparcie i pewność, że 

dobry Bóg potrafi największe nieszczęście przemienić w dobro, 
uleczyć zranionych i przemienić miłością serca ludzi. 

  

Wiedziała, że On jest sprawcą cudów, dlatego – jak głosi 

legenda – wyprosiła dla Polski również dar soli kamiennej. Na Węgrzech, w jej 
pierwszej ojczyźnie, było soli pod dostatkiem i kiedy tato pytał Kingę, co chce 

dostać w prezencie ślubnym, powiedziała, że właśnie sól, która wtedy była tak 
cenna jak złoto. I dostała największą kopalnię – przejeżdżając obok niej, Kinga 
wrzuciła tam swój pierścień zaręczynowy i ruszyła do Polski, a sól przeszła za nią 

pod ziemią. Górnicy odkryli ją, kopiąc w pobliżu Krakowa, w Bochni i Wieliczce. 
Legenda głosi, że w pierwszej bryle soli odnaleziono pierścień księżnej. Do dziś 

św. Kinga opiekuje się z nieba szczególnie górnikami z kopalni soli, za co oni 
kochają ją szczerą miłością. 

  

Kinga, chociaż była księżniczką, uczyła się od Jezusa, jak 

innym odważnie służyć, jak kochać cierpliwie innych ludzi i 
jak rozpoznawać Pana Jezusa ukrywającego się w białej 
Hostii w kościele i w drugim człowieku, szczególnie ubogim i 



cierpiącym. Chciała naśladować św. Franciszka – opiekuna wszystkich stworzeń, 

dobrego braciszka – i tak jak on rozdała biednym wszystkie swoje piękne stroje i 
kosztowności. 

  

Nie miała nigdy własnych dzieci, ale często odwiedzała biedne rodziny i chorych, 

zmieniając opatrunki i troszcząc się o potrzebne im rzeczy i lekarstwa. Ludzie 
szybko poznali jej dobre serce i zaczęli nazywać ją Matką Ziemi Sądeckiej. 

  

Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru i zamieszkała z 

siostrami klaryskami w Starym Sączu. Całkowicie oddana 
Bogu uczyła innych ufności i do dzisiaj przywraca nadzieję 

tym, którzy zwracają się do Niej o pomoc w wielu różnych 
potrzebach duszy i ciała. Św. Kinga otwiera przed nami 

drogę świętości możliwej dla każdego człowieka. Uczy, że ja i 
ty możemy też świętymi być, jeżeli zaufamy Panu już dziś! 

 

 

Czy wiecie, ze... 

  

 Od ponad 700 lat św. Kinga nie  przestaje opiekować się swoim 

księstwem, czyli ziemiami tarnowską i sądecką. 

 Św. Kinga kazała przetłumaczyć  modlitwy, pieśni i psalmy Pisma 
Świętego z trudnego języka łacińskiego na język polski, aby prości 

ludzie rozumieli te słowa i mogli się nimi modlić. 

 Bł. Jan Paweł II ogłosił ją świętą  w Starym Sączu 16 czerwca 1999 
roku, a zachowany ołtarz papieski stoi do dziś na sądeckich błoniach. 

 Siostry klaryski w Starym Sączu,  chociaż nie wychodzą na zewnątrz ze 
swojego domu, modlą się za cały Kościół i świat, również za nas! 
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